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De Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) is de brancheorganisatie voor Nederlandse fabrikanten en importeurs van zowel huishoudelijke
als professionele was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en industriële schoonmaakmachines.

De NVZ staat voor:
• Vertegenwoordiging van haar leden in Nederland en bevordering van
de kwaliteit van de branche

• Coördinatie van standpunten van leden en communicatie hierover aan
maatschappelijke organisaties, de Nederlandse overheid en
internationale instellingen

• Het actief informeren van leden over juridische, wetenschappelijke en
andere ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de bedrijven

• Beantwoording van vragen van leden en ondersteuning bieden

• Het verspreiden van informatie, opdat was- en reinigingsmiddelen en
industriële schoonmaakmachines probleemloos kunnen worden
gehanteerd

• Het organiseren van workshops, informatiedagen en seminars over
actuele onderwerpen.
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Voorwoord
Schoonmaken is een vanzelfsprekend, maar essentieel onderdeel van ons dagelijks
leven. In ziekenhuizen, op scholen, in kantoren, thuis: elke dag wordt er schoongemaakt. Dat doen we niet voor niets: een goede hygiëne zorgt ervoor dat we in een schone en gezonde omgeving kunnen leven en werken.
Onze denkwijze over hygiëne, de rolverdeling in de huishouding en de tijd en inspanning die we ervoor over hebben, is door de jaren heen veranderd. Ook ons milieubesef
is gegroeid. Schoonmaakproducten moeten effectief zijn en tegelijk veilig voor mens en
milieu. Onze wensen gaan steeds verder. De markt van schoonmaakproducten is innovatief en ontwikkelt zich nog steeds razendsnel verder.
De leden van de NVZ spelen hierin een belangrijke rol: zij ontwikkelen en maken steeds
betere en duurzamere producten. Dagelijks wordt schoonmaken, al is het soms op zeer
kleine schaal, heruitgevonden. Ook voor het veilig vervaardigen van onze producten
hebben we veel aandacht. De NVZ ondersteunt van harte het initiatief ‘Veiligheid
Voorop’, dat naar aanleiding van de brand in Moerdijk in januari van vorig jaar door de
gezamenlijke Nederlandse industrie werd genomen. Het is in ieders belang dat onze
producten op een veilige en duurzame manier gemaakt worden.
In dit jaarbericht ook aandacht voor de belangrijkste speerpunten van de NVZ in 2011
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 plezier te wensen bij het lezen
van dit jaarbericht 2011!

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 (2011).
De NVZ vertegenwoordigt in Nederland een omzet van circa 791 miljoen Euro (affabrieksprijs 2011, 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 2011
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de cijfers op hoofdlijnen voor de Nederlandse markt voor was- en reinigingsmiddelen, uitgesplitst naar de consumentenmarkt
en de professionele markt voor institutionele en industriële reiniging. Met deze cijfers
wordt inzicht gegeven in de trendmatige ontwikkelingen in de markt.

Toelichting cijfers consumentenmarkt
De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers 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.
In 2011 gaf de Nederlander per hoofd van de bevolking iets meer dan € 47 uit aan
was- en reinigingsmiddelen. Dit bij een totale Nederlandse besteding van circa 791 miljoen Euro. Hiermee lag de totale omzet voor de Nederlandse markt 3,5 % hoger dan
vorig jaar.
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)
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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)
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Trends consumentenmarkt
De Nederlandse consument heeft in 2011 meer uitgegeven om zijn kleding te wassen,
de vaat te doen, het huis schoon te maken en zijn spullen te onderhouden. Gemiddeld
werd per huishouden bijna €106 uitgegeven. Net als het voorgaande jaar laat de categorie Afwassen de grootste stijging zien. De stijging in de categorie afwassen komt voor
het grootste deel door de blijvende stijOmzet (miljoen Euro)
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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
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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 omvat onder meer schrob- en veegmachines, stof-/waterzuigers, tapijtreiniging machines,
materiaalwagens, mopsystemen en kleine hulpmaterialen. Belangrijke afnemers in de
institutionele en industriële markt zijn onder meer: kantoren, onderwijsinstellingen, horeca, catering, instelling voor gezondheidszorg, textielwasserijen, de voedingsmiddelenindustrie en de agri-markt.
Omzet (miljoen Euro)
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Trends professionele markt
In 2011 bedroeg de totale omzet op de professionele markt circa 320 miljoen Euro. Dit
is een daling ten op zichte van 2010 van meer dan 5,5 %. Het moge duidelijk zijn dat
ook voor leveranciers van professionele was- en reinigingsmiddelen en systemen de
gevolgen van de economische crisis van grote invloed zijn. Belangrijkste daling wordt
gezien in de industriele en institutionele chemie: met name in de categorieën industriële textielwasmiddelen, vloeronderhoud en keukenhygiëne. Ook in de markt voor reinigingsmachines zien we een daling, al is die minder groot dan die in de chemie.
Bedrijven lijken hier vooral de aanschaf van nieuwe machines onder invloed van de crisis uit te stellen. De verkoop van desinfectiemiddelen nam in 2011 toe.
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NVZ beleid 2012-2015
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.

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

Visie
De NVZ streeft naar vrijheid bij het op de markt brengen van producten. Zij hanteert
hierbij als uitgangspunt dat was- en reinigingsmiddelen niet alleen veilig en duurzaam
zijn, maar ook als zodanig worden ervaren. Door een grote formuleringsvrijheid kunnen
haar leden zoveel mogelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, terwijl tegelijkertijd concurrentie behouden blijft.
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Strategie
1. T.b.v. vrijheid van producten op de markt brengen en behoud van
concurrentie
Het NVZ-bureau volgt de relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en probeert hier zoveel mogelijk op in te spelen, opdat vrijheid bij het op de
markt brengen van producten gewaarborgd blijft voor de leden. NVZ behartigt de
belangen van de leden door het onderhouden van nauwe contacten met overheid,
belangengroepringen en gebruikers.
.
2. T.b.v. veiligheid van haar producten in een veranderende omgeving
Het NVZ-bureau zorgt voortdurend voor actuele informatie, bijeenkomsten en instrumenten om de leden te helpen bij het correct toepassen van de geldende weten regelgeving. Daarnaast stimuleert NVZ de eigen verantwoordelijkheid van de
leden bij initiatieven voor een hoger veiligheidsniveau.
Het NVZ-bureau houdt de leden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

3. T.b.v. vertrouwen in de branche/reputatie
NVZ zorgt ervoor dat de afnemers/gebruikers op de hoogte kunnen zijn van alle
voor hen relevante informatie, zodat zowel consumenten als professionele gebruikers was- en reinigingsmiddelen en -machines probleemloos kunnen inzetten.
NVZ stimuleert initiatieven die een positief imago voor de industrie opleveren en
reageert indien nodig op negatieve beeldvorming over de industrie, opdat gebruikers vertrouwen hebben in was- en reinigingsmiddelen. NVZ communiceert actief
op een open en transparante wijze met alle relevante partijen.
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Activiteiten NVZ 2011
Vrijheid van formuleren & behoud van concurrentie
REACH
De eerste REACH deadline voor het registreren van stoffen was 1 december 2010.
Onderdeel van die registratie was het beoordelen en melden van toepassingen waarvoor deze stoffen veilig gebruikt kunnen worden. In 2010 had de NVZ zich vooral gericht op een goede communicatie met de grondstofleveranciers om de gebruiken van
haar leden te melden, maar ook om hen van de nodige informatie te voorzien zodat zij
in staat zouden zijn om te beoordelen of gebruiken daadwerkelijk veilig zijn. In 2011
hebben de grondstofleveranciers hun bevindingen via een bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad (Vib) teruggekregen. In deze bijlage worden zogenaamde blootstellingsscenario’s beschreven. Pas als de gebruiker voldoet aan alle voor zijn toepassing beschreven criteria mag hij de stof hiervoor gebruiken. Om leden op de hoogte te stellen
van hoe men met deze informatie moet omgaan, heeft de NVZ een cursus en een
handleiding opgesteld. Voor de NVZ leden is het afgelopen jaar een lastige en vooral
ook tijdrovende klus gebleken om deze bijlage van het Vib goed te lezen. Dit komt
onder andere omdat er geen vaste structuur hiervoor bestaat. Elke onderneming rapporteert de blootstellingsscenario’s op zijn eigen manier. Daarnaast is veelvuldig gebleven dat de voorgeschreven gebruikscondities niet in overeenstemming zijn met de
praktijk of dat gebruiken door de grondstofleveranciers niet mee genomen zijn. De NVZ
heeft haar ervaringen bij diverse gelegenheden (workshops, lezingen) onder de aandacht van de grondstofleveranciers gebracht. Tevens heeft de NVZ actief geparticipeerd in diverse REACH gerelateerde werkgroepen van de AISE.
Verder heeft de NVZ ook in 2011 veelvuldig contact gehad met de Nederlandse overheid om hen over de NVZ ervaringen met REACH te informeren en te zoeken naar wegen om tot een oplossing van bepaalde problemen te komen.
Na aanleiding van de ervaring met betrekking tot de blootstellingsscenario’s heeft de
NVZ in de loop van 2011 het initiatief genomen om een systeem te ontwikkelen waarmee met name de I&I gebruiken op een eenvoudigere wijze gemeld kunnen worden.
Voordelen hiervan zijn dat de dekkingsgraad van de gebruiken groter wordt en dat de
informatie die op basis hiervan door de grondstofleveranciers gegenereerd en gecommuniceerd wordt, door de leden gemakkelijker te verwerken is.
Begin 2011 hebben vertegenwoordigers vanuit de industrie (waaronder de NVZ) en de
inspectiediensten gesproken over het REACH handhavingsbeleid in 2011.
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Met betrekking tot de inspecties is de lijn van 2010 in 2011 doorgetrokken. Afgelopen
jaar zijn de accenten gelegd op integrale controles. Daarbij lag de focus op tussenstoffen en het vaststellen of de registratie daarvoor terecht is. Bij formulerende bedrijven
lag het accent vooral op of de informatie van het Vib goed is vertaald naar een instructiekaart voor de werkvloer. Ook werd gehandhaafd of de Annex XVII met betrekking tot
stoffen waaraan beperkingen onderhevig zijn.
Een groot deel van de NVZ-leden hebben in 2011 een REACH-controle gehad. Terugkoppeling van de leden leert dat deze inspecties over het algemeen goed zijn verlopen.
De leden zijn goed op de hoogte van hun verplichtingen ten aanzien van REACH.

Veiligheidsinformatieblad
Bijlage II van de REACH-verordening geeft de eisen voor het opstellen van een Veiligheidsinformatieblad (Vib). Vanaf 1 december 2010 nieuwe regels voor het opstellen
van een van kracht geworden. In de loop van 2011 zijn de meeste leden geconfronteerd met Vib’s van stoffen die op 1 december 2010 zijn geregistreerd. Conform de verplichtingen van REACH bevatten deze Vib’s een bijlage waardoor de lengte veelal is
opgelopen tot meer dan 100 pagina’s. Vragen zijn: 1) hoe kunnen of moeten de downstream gebruikers deze informatie verwerken? en 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?
Op de eerste vraag heeft de NVZ een antwoord proberen te geven door middel van
voorlichting in de NVZ Berichten en op ledenbijeenkomsten. Daarnaast is ook een cursus opgesteld, die de leden op een meer praktische wijze informeert over hoe invulling
aan deze regelgeving gegeven kan worden.
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 zoekt.
De oplossing wordt hierbij gezocht in het enerzijds standaardiseren van de 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 de hun Vib-software.
Ook in 2011 was de NVZ nog actief betrokken bij dit zogenaamde DUCC-xml project.

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
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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.
Om leden hiermee te ondersteunen had de NVZ een database opgesteld waarin alle
door de branche gebruikte stoffen met de voor het ECHA nodige informatie zijn opgenomen. Deze database is gedeeld met de AISE en bedrijven hebben daar dankbaar
gebruik van gemaakt.
In de loop van 2011 is de database verder aangevuld met gegevens en stoffen die vanuit REACH en de CLP inventarisatie naar boven is gekomen.
In 2011 is de 2e technische aanpassing van de CLP-verordening gepubliceerd. Met
deze aanpassing wordt de criteria van UN-GHS versie 3 in de CLP-verordening doorgevoerd. Dit betekent dat onder meer nieuwe meer strengere criteria voor chronische
milieutoxiciteit en sensibilisatie in de EU van kracht worden. Met name de nieuwe criteria voor milieu hebben een grote invloed op de indeling en etikettering van was- en reinigingsmiddelen en de hieraan gekoppelde downstream gevolgen. Voor de NVZ reden
om actief te participeren in AISE CLP werkgroepen die tot doel hebben mogelijke, ten
onrechte nadelige gevolgen van deze regelgeving te beperken.
Ook heeft de NVZ een uitgewerkt voorstel ingediend bij de AISE om te onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is om etiketteringsaspecten vanuit CLP-verordening over te zetten naar de Detergentenverordening.
Met het de totstandkoming van de CLP-verordening is ook bepaald dat er gestreefd zal
worden naar een Europese harmonisatie van informatie die geleverd moet worden aan
de nationale Vergiftigingencentra. In 2011 heeft de NVZ meerdere malen hierover met
het NVIC overleg gevoerd.

Detergentenverordening
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. De NVZ heeft in 2011 veelvuldig contact gehad met het Ministerie van I&M met betrekking in het bepalen van een
nationaal standpunt ten aanzien van wijziging van de Verordening.
In december 2011 heeft naast de Europese Raad ook het Parlement ingestemd met
de voorgestelde wijziging van de Detergentenverordening. Dit betekent dat naast een
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verbod van fosfaat in textielwasmiddelen vanaf 1 januari 2017 ook een verbod van fosfaat in machinevaatwasmiddelen van kracht wordt.

Seveso-richtlijn
In Europa stond de herziening van de zogenaamde Sevesorichtlijn op de agenda. Deze richtlijn ziet toe op de beheersing van risico’s van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. In Nederland is deze Richtlijn geïmplementeerd via het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO).
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen van de Seveso-richtlijn betreffen het in lijn
brengen van de criteria voor ‘gevaarlijk’ met het nieuwe Europese systeem voor de indeling van gevaarlijke stoffen (CLP-verordening). Het mogelijk maken dat de lijsten in
Annex 1 van de richtlijn in de toekomst door middel van gedelegeerde handelingen
aangepast kunnen worden. Verder ziet de wijziging toe op een aanscherping van de criteria voor inspectie van inrichtingen, van de informatie verplichtingen naar het publiek
en van het veiligheidsbeleid van bedrijven door het verplicht werken met veiligheidsindicatoren en het bevorderen van de veiligheidscultuur van een bedrijf.
De NVZ heeft regelmatig de Nederlandse Overheid op de hoogte gebracht van de industrie standpunten ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen. De discussies over de
Seveso-richtlijn lopen verder in 2012.

Veiligheid Voorop
In 2011 stond de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk volop in de belangstelling.
Discussiepunt hierbij was of de huidige regelgeving wel voldoende is en zo ja in hoeverre bedrijven zich dan wel daadwerkelijk bezig houden met de naleving van de
regels.Bij niet aangekondigde quick-scans uitgevoerd door de Regionale Milieudienst
(RMD) bij tweeëntwintig BRZO-bedrijven werden bij zestien bedrijven overtredingen
gevonden, waarbij in totaal 67 overtredingen werden waargenomen. De meest in het
oog springende constatering was dat bij één van de bedrijven in december 2010 nog
een Brzo-inspectie was gehouden, die niet tot zorgelijke constateringen heeft geleid.
Amper een maand later constateerden de inspecteurs een zogenaamde categorie 1
overtreding bij dit bedrijf.
Uit de resultaten van de quick scan kan de conclusie worden getrokken dat het wel
degelijk zin heeft om bedrijven onaangekondigd te controleren. Het vertrouwen in de
bedrijven bleek niet in alle gevallen terecht. De RMD zal de gemeenten voorstellen om
het toezichtbeleid aan te passen.
Het gezamenlijke bedrijfsleven heeft in 2011 plannen opgesteld om de veiligheid in
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bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken verder gaan vergroten. In het
plan zeggen branches, waaronder de NVZ, toe om aan de hand van tien actiepunten
de veiligheid in bedrijven verder te verbeteren. Uitgangspunt is dat een betere veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen. Het gaat om de houding
en het gedrag van iedereen die in het bedrijf werkt. Het actieplan van het bedrijfsleven
moet er toe leiden dat bij iedereen en op elke plek in het bedrijf veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen voorop staat.

Opslag van gevaarlijke stoffen
In 2009 heeft de PGS Programmaraad besloten tot een partiële herziening van PGS 15
met onder meer als doel de errata te integreren in de richtlijn en het in lijn brengen van
de PGS met nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving (o.a. Activiteitenbesluit ter vervanging van enkele AMvB ’s, vervallen Wet milieugevaarlijke stoffen en nieuwe stellingen-norm) . Tenslotte was het doel om onduidelijkheden, zoals die naar voren zijn gekomen uit de vele vragen en opmerkingen, zoveel mogelijk weg te nemen.
Er is lang en veelvuldig over de herziening van de PGS15 gediscussieerd. De NVZ was
hierbij actie betrokken. Ten gevolge van felle discussie, met name met betrekking tot
brandbeveiliging, is veel later dan gepland de gewijzigde PGS15 eind 2011 uiteindelijk
verschenen.
Naast de PGS15 zijn in 2011 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 PGS31. 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
Europees was er de Biocidenverordening. Het voorstel van de Europese Commissie uit
2009 ging haar Tweede Lezing in. 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 Poolse voorzitterschap is er eind 2011
een concept gepubliceerd waarmee de verschillende lidstaten en het parlement kunnen instemmen. Dit voorstel is op veel punten een verbetering ten opzichte van de huidige richtlijn.
Naast de nieuwe Europese toelating zijn vooral procedures en andere aspecten verder
verduidelijkt ten opzichte van de huidige richtlijn. Nog veel werk moet worden verzet
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aan verschillende sub-verordeningen. Veel moet klaar zijn voor de invoeringsdatum
van september 2013.
In Nederland werd in 2011 gewerkt aan de verdere handhavingsstrategie over ‘reinigen versus desinfecteren’. De werkgroep desinfectie een beslisboom opgesteld om
voor grensproducten vast te stellen of het product een reinigingsmiddel of een desinfectiemiddel is. Het ministerie en de NVZ blijven helaas van mening verschillen. Tot
grote verontrusting van de NVZ blijkt de inspectie een voorstel tot aanvullend beleid te
hebben opgenomen, dat in feite de beslisboom grotendeels weer buiten werking stelt!
In dit voorstel wordt namelijk plotsklaps het criterium ‘objectieve, kennelijke beoogde
doel’ geïntroduceerd. Hieruit maken wij op dat een inspecteur op aanvullende, volgens
ons veelal subjectieve, gronden kan beslissen of een product een desinfectiemiddel is
of niet.
De NVZ is van mening dat handhavingsbeleid moet leiden tot rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid en deze worden afdoende gewaarborgd door de beslisboom zonder
aanvulling. De NVZ heeft haar visie aan de DG’s van de verantwoordelijke ministeries
per brief kenbaar gemaakt. In de loop van 2011 bleek dat de ministeries toch bij hun
standpunt bleven.
Kennisnetwerk Biociden is eind december 2011 gaan werven voor een studiegroep
voor het onderzoeken naar knelpunten in het gebruik van desinfectiemiddelen. Uiteraard heeft de NVZ daarvoor met een grote delegatie voor aangemeld.
Verder waren eind 2010 de dossier ingeleverd voor producten die ‘rood’ zijn geoormerkt in het ‘VROM gedifferentieerdere handhavingsbeleid biociden’. Tijdens het jaar
bleken deze dossier niet voor het Ctgb voldoende om te kunnen beoordelen. Het Ctgb
heeft bij de verschillende aanvragers nadere vragen gesteld. De bruikbaarheid van de
‘Letter of Acces (LoA)’ voor toegang tot de Europese werkzame/actieve stofdossiers
bleek bij vele aanvragers een probleem voor het Ctgb. Vandaar dat gezamenlijk met de
industrie (via het Platform Biociden) een oplossing is gezocht. Alle aanvragers kregen
een extra 6 maanden om een nieuwe LoA in te sturen die voor het Ctgb bruikbaar is.

Duurzaam Inkopen
In het najaar van 2011 is eindelijk het nieuwe criteriadocument voor het inkopen van
schoonmaak gepubliceerd. Al in januari 2010 werd het startsein gegeven voor het
opstellen van een nieuw criteriadocument. De NVZ hoopt dat het huidige criteriadocument op korte termijn weer aangepast kan worden aan de ontwikkelingen.
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Veiligheid in een veranderende omgeving
Op 16 februari 2011 organiseerde NVZ, NCV en NAV de jaarlijkse Nielsenbijeenkomst.
Ruim 70 leden waren aanwezig bij de presentatie van de heer Conijn over de ontwikkelingen in de markt van was- en reinigingsmiddelen en cosmetica. Aan bod kwamen
een overzicht van het voorgaande jaar en een vooruitblik naar 2011.
In maart en april 2011 werd de volledig vernieuwde NVZ-cursus wet- en regelgeving
gehouden. Om de grote hoeveelheid informatie beter behapbaar te maken is besloten
de cursus op te splitsen in vijf modules. Vanwege het grote aantal inschrijvingen is een
aantal modulen van de cursus in juni herhaald. In totaal werd de cursus door zo’n 60
leden bezocht. Ook verscheen voor leden de handleiding ‘Aan de slag met het Veiligheidsinformatieblad’. De handleiding is geschreven als een handige leidraad voor zowel het opstellen van het Vib als voor het vertalen van een Vib in instructies om tot een
veilige werkplek te komen.
Op de ledenvergadering op 19 april 2011 van de Nedefa waren 30 leden aanwezig. Te
gast was de heer Hes van het platform Biociden, die een inleiding hield over de ontwikkelingen binnen Nederland op het gebied van Biociden. De leden kregen uitgebreid
gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierna ging mevrouw Van Corven-Kloosterman
van het NVZ-bureau in op de Europese ontwikkelingen ten aanzien van Biociden.
De drukbezochte ledenvergadering van de NVZ op 10 november 2011 kende een interessant programma. Naast een inspirerende lezing van de heer Haas van Asito over
maatschappelijk verantwoord ondernemen en het initiatief www.eenmiljoendruppels.nl,
was er ook de lezing van de heer Dingemans van de VNCI over het actieprogramma
‘Veiligheid voorop’. Dit actieprogramma, een initiatief van het gezamenlijke bedrijfsleven, moet er toe leiden dat een solide veiligheidscultuur de standaard wordt in alle
bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen (BRZO en ARIE) werken. De NVZ is lid
van VNO-NCW en de VNCI, beide ondertekenaars van het actieprogramma. Daardoor
wordt van de NVZ verwacht dat we actief aan dit project gaan deelnemen. Van deelnemende organisaties worden de volgende acties verwacht:
1. Bevorderen dat hun leden goed leiderschap in praktijk brengen.
2. Bevorderen dat hun leden de kwaliteit van hun veiligheidsbeheerssysteem continu
verbeteren.
3. Gaan met hun leden na welke gegevens zij gaan verzamelen om de veiligheidsprestaties op brancheniveau te monitoren.
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4. Vragen hun leden om deze gegevens jaarlijks aan hun brancheorganisatie te verstrekken.
5. Publiceren jaarlijks op basis van deze gegevens de voortgang van de veiligheidsprestaties geaggregeerd en op brancheniveau.
6. Bevorderen dat hun leden ervoor zorgen dat hun betrokken werknemers beschikken over de vereiste competenties voor een veilige uitoefening van hun werkzaamheden.
7. Bevorderen dat het onderwerp veiligheid in Nederlandse opleidingen een kwalitatief hoogwaardige plaats heeft.
8. Stimuleren hun leden zich aan te sluiten bij een veiligheidsnetwerk en daarover
communiceren.
9. Versterken het functioneren van veiligheidsnetwerkenwaar mogelijk versterken.
10. Stimuleren dat hun leden zich binnen Nederland in de keten er van te vergewissen
dat de bedrijven waarmee zij zaken doen een solide veiligheidscultuur hebben.
De veiligheidsnetwerken zijn regio georiënteerd en bestaan al langere tijd. Ze organiseren bijvoorbeeld workshops en kennisdelen van best-practices.

Vertrouwen en reputatie
Tijdens de NVZ ledenvergadering op 19
mei 2011 verraste voorzitter Schoemaker
de heer Rini Claassens met het erelidmaatschap van de NVZ. De heer Claassens
is al vanaf de jaren ’80 actief binnen de
NVZ. Als voorzitter van zowel de technische
commissie institutionele & industriële producten, maar ook als voorzitter van de sectie Nedefa. Met het erelidmaatschap
spreekt de vereniging haar bijzondere
waardering uit voor het werk dat de heer
Claassens de afgelopen jaren namens de
NVZ, zowel op nationaal als op Europees
niveau heeft verricht. Hij heeft daarmee
een grote bijdrage geleverd aan de sterke
positie die de industrie vandaag de dag
heeft. De heer Claassens ontving uit han-
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den van de voorzitter een oorkonde en een zilveren miniatuur van het bekende NVZ wasvrouwtje.
Op 19 mei 2011 vond de themabijeenkomst van Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en de Nederlandse
Aerosol Vereniging (NAV) plaats. Het aantal aanmeldingen was groter dan ooit, maar
liefst 170 deelnemers hadden zich ingeschreven. Na een besloten ledendeel in de ochtend van de afzonderlijke verenigingen, begon om 11.00 uur de themabijeenkomst
‘Over grenzen kijken’. De bijeenkomst vond plaats in de plezierige ambiance van
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Uit de vele positieve reacties van deelnemers
durven we te concluderen dat de bijeenkomst een succes was!
‘Je bedrijf móet wel deugen, want tegenwoordig gaat alles online’
De sprekers namen de aanwezigen mee op een inspirerende reis buiten gebaande
paden en bekende grenzen. Ronald van der Aart ontwikkelt en implementeert met zijn
bedrijf RepMen online PR-strategieën voor een breed scala aan klanten. Hij vertelde
het publiek aan de hand van prikkelende vragen over de ontregelende wereld van
sociale media. Ook constateerde dat als social media een land was,
het meer inwoners zou hebben dan China! Online media biedt kansen
maar maakt bedrijven ook kwetsbaarder: alle informatie gaat online,
en bovendien zijn alle netwerken over de wereld met elkaar verbonden.
De kansen die social media bieden: dialoog, naamsbekendheid, support aan consument en innovatie.
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‘Nederland is in Europa de kleinste van de grootste, en de grootste
van de kleinste’
Mevrouw Joke van de Bandt-Stel, sinds 1989 werkzaam bij VNO-NCW, geeft leiding aan
het Bureau Brussel van VNO-NCW en treedt op als contactpersoon naar de Europese
werkgeverskoepel Businesseurope. Ze wist onder meer te vertellen dat 70% van de
Nederlandse wetgeving zijn oorsprong heeft in Brussel. Ze benadrukte het belang om
met z’n allen een vuist te maken ten behoeve van de veiligheid van Europa.
‘Je talent is groter dan je omgeving’
Kees Gabriëls, voormalig CEO van onder andere Neckermann, is ondernemer en begeleidt directieleden, ondernemers en managers bij veranderingen in hun organisatie. Hij
verklaarde dat de wereld steeds dynamischer en minder voorspelbaar wordt. Voor een
bedrijf is het zinvol om het unieke talent van iedere medewerker te
benutten en ze te mobiliseren om naar het resultaat toe te werken. Laat
medewerkers vaker doen wat ze kunnen en willen en vraag je af: is daar
een plek voor binnen deze organisatie?

Schoonmaken Hier en Nu
Met een uitgave ‘Waarom schoonmaken?’ wil de NVZ het publiek op een leuke, laagdrempelige en deskundige manier was- en reinigingsmiddelen onder de aandacht brengen. Was- en reinigingsmiddelen zijn moderne, innovatieve en veilige producten die chemische stoffen bevatten die noodzakelijk zijn om goed te kunnen schoonmaken.
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Schoonmaken
hier en nu
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NVZ Plan van aanpak: Focus 2012
REACH uitvoering
- Bevorderen van een pragmatische aanpak: onder andere aandacht voor het verwerken van informatie uit het Veiligheidsinformatieblad en het opstellen van een Vib voor
mengsels.
- Leden informeren en ondersteunen

CLP invoering
- Bevorderen van een acceptatie van het AISE classificatie model.
- Leden informeren en ondersteunen

Biocidenregelgeving
- Aanpak nationale problemen: onder andere aangemelde biociden
- Lobby Europese Biocidenverordening
- Leden informeren en ondersteunen
- Communicatie met gebruikers.

Downstreamproblematiek
- Opslag van gevaarlijke stoffen: onder andere PGS 31, Seveso, Hypochloriet
- Indeling en classificatie: onder andere juiste indeling als milieugevaarlijk

Duurzaamheid
- Leden informeren over de Europese projecten
- Communicatie met in- en externe belanghebbenden en consumenten(organisaties)

Communicatie
- Ontwikkelen van een strategie en het maken van middelen om de publieke acceptatie van en kennis over biociden, desinfectie- en conserveringsmiddelen te vergroten.
- Verder vergroten van de bekendheid van en het vertrouwen in de website ‘Is Dit
Product Veilig’ (www.idpv.nl)
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Bomen over …
Maandelijks schrijven de medewerkers van de NVZ een column over zaken die op
dat moment actueel zijn in de markt. Vaak met een kwinkslag, maar altijd met een
serieuze ondertoon. Onderwerpen als veiligheid, nieuwe wet- en regelgeving, duurzaamheid, ze passeren regelmatig de revue. De NVZ positioneert zich hiermee niet
alleen als behartiger van de belangen van de leden, maar ook als kennisdrager en
aanspreekpunt in de keten. De columns zijn in 2011 verschenen in Professioneel
Schoonmaken, één van de bladen voor de professionele schoonmaaksector.

BOMEN OVER SCHOLING
Een groot misverstand is dat je op een veilige werkplek automatisch ook veilig
bént. Vaak wordt gedacht dat aanwezigheid van zaken als bijvoorbeeld goede
ventilatie, afscherming van bewegende delen, het dragen van een veiligheidsbril
en valhelm, voldoende zijn om de persoonlijke veiligheid te garanderen. Niets is
minder waar. Wetenschappers hebben vastgesteld dat mensen zich in een veilige
situatie vaak heel erg onveilig gedragen. U bent er dus nog niet als uw medewerkers van de juiste beschermende maatregelen zijn voorzien: u moet er ook
voor zorgen dat ze blijven. Dit laatste bereikt u door goede scholing.
Belangrijk voor de veiligheid van een situatie is dat een medewerker zich realiseert dat
hij hiervoor eerstverantwoordelijk is. Hij moet het gevoel hebben dat hij controle heeft
over de situatie. Het is belangrijk dat hij begrijpt waaróm een veiligheidsbril opgezet
moet worden. Waarom ventilatie er moet zijn. En wat hij kan doen wanneer het fout
dreigt te gaan. Het is misschien nog wel belangrijker om mensen in eerste instantie
goed op te leiden dan dat je ze met externe maatregelen probeert te beschermen. Je
loopt anders de kans dat men blindelings gaat vertrouwen op de veiligheidsmaatregelen en daardoor bij een calamiteit niet meer alert zijn.
Goede opleiding
De NVZ hecht daarom groot belang aan een goede opleiding van haar leden. Dit omdat
we van mening zijn dat een hoog kennisniveau bij onze leden op het gebied van veiligheid, de veiligheid in de gehele keten ten goede komt. De NVZ heeft de afgelopen
periode dan ook een aantal nieuwe cursussen ontwikkeld en deze onder grote belangstelling gegeven. Speerpunt hierbij was het nieuwe Veiligheidsinformatieblad (Vib).
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Met ingang van 1 december 2010 gelden er nieuwe regels voor de informatie die verstrekt moet worden via het Vib. Dat betekent dat de leden van de NVZ van de leveranciers van ingrediënten schoonmaakmiddelen veel meer informatie ontvangen, maar
dat de NVZ leden dientengevolge ook veel meer informatie moeten gaan doorgeven
aan hun klanten. Zo zijn de nieuwe Vib’s van de ingrediënten vaak meer dan 100 pagina’s lang. Het is de taak van de leveranciers van schoonmaakmiddelen om hiervan de
relevante informatie door te geven aan hun klanten. Ook hiervoor moet weer een Vib
worden opgesteld, dit keer voor het schoonmaakproduct. Een grote opgave voor onze
leden, zeker omdat de wet ook nog stelt dat dit helder en beknopt moet gebeuren.
In de opleiding is hier veel aandacht aan besteed.
Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)
De wet gaat er verder vanuit dat de ‘ontvanger’ de nodige deskundigheid heeft bij het
vertalen van de informatie van het Vib naar een veilige werkplek, dat hij zorg draagt
voor de juiste opleiding en dat hij de juiste noodvoorzieningen laat aanbrengen. Dit
alles dus op basis van de informatie die de leverancier in het Vib zet. Als uw leverancier in het Vib voorschrijft dat handschoenen gedragen moeten worden, is dat geen vrijblijvende optie. Als ventilatie wordt voorgeschreven, moet die ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Als op het Vib staat dat een oogdouche aanwezig moet zijn, mag deze ook
echt niet ontbreken. En als er in een Vib staat dat in het geval van een calamiteit direct
een arts gewaarschuwd moet worden, dient u ervoor te zorgen dat dit ook mogelijk is.
Dat kan in de praktijk nog best tot lastige situaties leiden. Een voorbeeld: als een noodtelefoonnummer op het Vib van een product alleen tijdens kantooruren bereikbaar is,
kunt u buiten kantooruren niet met het product werken. Immers, in geval van nood
moet u het nummer kunnen bellen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: als u bijvoorbeeld op uw werkplekinstructiekaart schrijft dat bij calamiteiten de chef gewaarschuwd moet worden, dat zolang er met het product gewerkt wordt, deze ook aanwezig of onmiddellijk bereikbaar is.
Inspectiediensten
De NVZ leden zijn zich bewust van de noden en behoeften van hun klanten waar het
gaat om informatie over het veilig kunnen werken met hun producten. Zij verwachten
dan ook dat een Vib voor hun klanten bijdraagt aan de veiligheid op de werkplek en dat
het niet een papiertje dat ongelezen wordt opgeborgen in een kast. U moet er actief
mee aan de slag, door het Vib bijvoorbeeld te gebruiken bij het opstellen van een werkplekinstructiekaart. De inspectiediensten gaan het komend jaar scherp kijken hoe in
de gehele keten, dus niet alleen door de leveranciers van was- en reinigingsmiddelen,
met het Vib wordt omgegaan. Indien u uw medewerkers met gevaarlijke producten laat
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werken, zorg dan voor een goede opleiding. De arbeidsinspectie is bijzonder gespitst
op een goede opleiding van medewerkers.
Tenslotte: mocht u toch nog twijfels hebben over het nut van goede opleidingen: wetenschappers hebben vastgesteld dat goed opgeleide mensen gemiddeld 7 jaar ouder
worden dan slecht opgeleide mensen en zich maar liefst 13 jaar langer gezond voelen.
Redenen genoeg om je constant te laten (bij)scholen.

BOMEN OVER OVERHEID VERSUS DESINFECTIE
In onze samenleving zijn desinfectiemiddelen van groot maatschappelijk en economisch belang. Ze voorkomen bijvoorbeeld bederf van producten, spelen een
belangrijke rol in het bestrijden van dierziekten en voorkomen besmettingen met
micro-organismen van apparatuur, patiënten en medewerkers in de gezondheidszorg. Desondanks worden desinfectiemiddelen, opmerkelijk genoeg, ongefundeerd, in een kwaad daglicht gesteld. Nog opmerkelijker is dat het hier vaak overheidsinstellingen betreft, die het welzijn van micro-organismen boven de gezondheid van de mens lijken te stellen.
Laten we beginnen met een voorbeeld. In dit geval een ontkalker. Een deskundige van
de overheid beweerde met droge ogen dat wanneer een gewone huismens (m/v) een
zure reiniger gebruikt om zijn/haar toilet te ontkalken, deze eigenlijk de intentie heeft
te desinfecteren! Een zure reiniger verwijdert immers niet alleen kalk, het doodt ook
micro-organismen! Dus in zijn optiek is de ontkalker een desinfectiemiddel! En naar
zijn mening zijn desinfectiemiddelen per definitie gevaarlijker dan gewone reinigingsproducten! Dus moet er een overheidsinstantie tegen betaling van heel veel geld een
goedkeuring aan verlenen. U begrijpt, als deze redenering wordt gevolgd, wordt de
keuze van het aantal middelen beperkt, terwijl de prijs meer dan verdubbeld. De veiligheid van mens en milieu wordt er niet beter van, maar we houden gelukkig wel de
werkgelegenheid bij het Ctgb op peil.
Scheidslijn
Het vaak gehanteerde argument dat ‘de veiligheid voor mens en milieu beter gewaarborgd is wanneer een product als biocide beschouwd wordt’, snijdt geen hout meer
door de komst van REACH. Met REACH wordt de veiligheid van alle stoffen en hun toepassingen beoordeeld. REACH heeft als principe dat wanneer een veilig gebruik niet
kan worden aangetoond, de stof of het product niet op de markt mag.
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Vorig jaar hebben we u in deze rubriek al de worsteling beschreven die met name de
overheid heeft met de scheidslijn tussen reinigings- en desinfectiemiddelen.
De NVZ stelt zich op het standpunt dat wanneer iemand voor zijn product een desinfecterende werking claimt, of het opzettelijk suggereert, dit product ook een desinfectiemiddel is. Immers, als een klant een desinfectiemiddel koopt, moet hij ervanuit kunnen gaan dat dit middel zijn werk goed doet en het middel ook daadwerkelijk desinfecteert. Een middel dat desinfecteert, bevat één of meerdere werkzame stoffen die
ten minste een vastgestelde hoeveelheid van bepaalde typen micro-organismen
doden. Dit wordt getest aan de hand van protocollen, waarna een product een officiële goedkeuring krijgt, ook wel toelating genoemd.
Duidelijkheid
De NVZ is niet gelukkig met producten waarvan de claims het grijze gebied tussen reinigen en desinfecteren opzoeken. Vaak vindt u dit soort claims niet op het etiket van
het product, maar in de reclame-uitingen die het product omgeven. De NVZ was dan
ook blij met het initiatief van de overheid om duidelijkheid in het grijze gebied te scheppen, door samen met de industrie een beslisboom op te stellen die kan worden
gebruikt om te bepalen wanneer iets een reinigingsmiddel dan wel een desinfectiemiddel is.
Tot onze grote teleurstelling bleek de overheid een wat andere agenda te hebben. Met
name het Ctgb en de voormalige Vrominspectie zijn er op uit zoveel mogelijk producten onder de definitie van desinfectiemiddel te schuiven. Dit door zich op het standpunt te stellen dat wanneer een reinigingsmiddel een stof bevat waarvan bekend is dat
deze actief micro-organismen kan doden, het reinigingsmiddel als desinfectiemiddel
beschouwd dient te worden.
Zoals aangegeven leidt dit tot een flinke kostenverhoging voor de leveranciers van de
producten, maar vooral ook voor de gebruikers. Voor professionele gebruikers betekent
het dat u naast duurdere producten, met andere, complexere, werkwijzen te maken
krijgt: uw medewerkers moeten op de juiste wijze met desinfectiemiddelen kunnen
werken.
De vraag is of deze kostenverhoging gerechtvaardigd wordt. Het antwoord van de NVZ
hierop is ‘neen’. Door reinigingsmiddelen als desinfectiemiddelen te gaan beschouwen
ga je aan bepaalde schoonmaakhandelingen, bijvoorbeeld het ontkalken van een toilet of het wegbleken van vuil, onnodig zware eisen stellen. Hoewel elke ontkalker of
bleekmiddel een werkzame stof bevat, wil dit nog niet zeggen dat dit genoeg is om aan
de testprotocollen van desinfectie te voldoen. En dit is ook helemaal niet nodig. Bij het
goed reinigen van een oppervlak bereik je bijvoorbeeld dat het merendeel van de
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micro-organismen verdwenen is, meer dan voldoende voor de noodzakelijke, dagelijkse hygiëne.
Op het ogenblik heeft de inspectie zijn pijlen gericht op aircoreinigers. Deze reinigers
bevatten een oplosmiddel voor vuil, dat ook schimmels doodt. Door het schoonmaken
van de airco voorkom je schimmelvorming. Maar bij het schoonmaken verwijder je
natuurlijk ook de aanwezig schimmels. Reden voor de inspectie om te zeggen dat aircoreinigers desinfectiemiddelen en geen reinigingsmiddelen zijn.
Tijd teveel
Het is voor de NVZ onduidelijk wat ze met deze actie als doel heeft. In heel Europa worden deze producten op de markt gebracht als reinigers, zonder dat er door lokale overheden barrières worden opgeworpen. De veiligheid van de producten wordt er niet
anders door, het enige wat zou kunnen gebeuren is dat je in Nederland op termijn geen
airco’s meer kan reinigen of uitsluitend met veel duurdere middelen aan de slag moet.
Kennelijk heeft de inspectie mankracht over, wat we niet goed begrijpen, omdat het
NVZ-bureau zeer regelmatig wordt geconfronteerd met voorbeelden van niet-toegelaten desinfectiemiddelen die wel gewoon verkrijgbaar zijn. Als wij dit soort middelen
kunnen vinden, zou dat voor de inspectie, met de tijd die ze blijkbaar om handen hebben, geen enkel probleem moeten zijn.
De NVZ zou liever zien dat de inspectie beter haar prioriteiten stelt en haar inspanningen richt op het handhaven van die aspecten waarover in de regelgeving eenduidigheid
bestaat. Het freewheelen in grijze gebieden leidt tot dure en tijdrovende rechtszaken,
en dat in een klimaat waarin op alle fronten door de overheid bezuinigd moet worden.
Tips voor reinigingen en desinfecteren
• Gebruik uw gezond verstand en laat u niet in verwarring brengen.
• Gebruik voor elke klus het juiste reinigingsmiddel.
• Op plaatsen waar u moeilijk bij kunt, biedt een statische reiniger een goede oplossing.
• Desinfecteer daar waar het voorgeschreven wordt met een toegelaten desinfectiemiddel.
Meer informatie over Reinigen en desinfectie vindt u op: www.nvz.nl
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BOMEN OVER INNOVATIE EN REGELTJES
Met de komst van de nieuwe chemische regelgeving, zoals REACH en CLP,
maken veel bedrijven zich zorgen of er straks nog wel geld, tijd en ruimte is voor
de ontwikkeling van nieuwe, maar vooral innovatieve producten. Waarbij gebruik
gemaakt wordt van nieuwe technologische inzichten, zoals nanotechnologie.
Maar zijn deze zorgen terecht?
Veel gehoorde opmerking op de tweejaarlijkse Interclean is dat er weer niets nieuws te
zien is. Maar snijdt deze opmerking hout? Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de
schoonmaak het afgelopen decennium, dan is er veel veranderd. Niet alleen heeft de
microvezeldoek haar intrede gedaan, ook zijn veel producten veranderd van vorm en
samenstelling. Misschien geen grote revoluties, maar op zijn minst evoluties. De laatste tien jaar zijn de opvattingen met betrekking tot schoonmaak geleidelijk aan veranderd. Zo is duurzaamheid een veel grotere rol gaan spelen, maar ook zaken als arbo
en ergonomie bij machines. Ook tijdsbesteding speelt een veel grotere rol.
Schoonmaken moet de afgelopen jaren duurzamer, efficiënter en effectiever zijn. En
uiteraard mag het van de opdrachtgever niet te veel kosten.
Fabrikanten van reinigingsmiddelen zijn zich dit natuurlijk terdege bewust en werken
continue aan het afstemmen van de performance van hun producten aan de behoeften in de markt. Maar naast de behoeften van de markt heeft de industrie ook te
maken met de toenemende eisen die de wetgever stelt. Deze eisen leggen een fors
beslag op het (innovatie)budget van bedrijven.
REACH
De REACH verordening heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat alle chemische stoffen, al dan niet verwerkt in mengsels of artikelen, veilig zijn voor het gebruik in die toepassing. Hiervoor heeft men een systeem ontwikkeld waarin in eerste instantie alle
(gevaars)gegevens van stoffen verzameld worden. Vervolgens wordt geïnventariseerd
wat de toepassingen zijn van de stoffen en hoe deze dan, bijvoorbeeld in een mengsel,
gebruikt worden en hoe mensen er aan bloot gesteld worden. Op basis van deze gegevens wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Alleen als de risicobeoordeling uitwijst
dat het gebruik van de stof veilig is, mag deze voor die toepassing op de markt
gebracht worden. Met andere woorden: kan een leverancier niet aantonen dat een product veilig gebruikt kan worden, dan mag het niet op de markt gebracht worden.
Daarnaast stelt REACH eisen aan hoe bedrijven met elkaar in de keten moeten communiceren. Belangrijkste instrument hiervoor is het Veiligheidsinformatieblad (Vib),
waarvoor de regels onder REACH behoorlijk zijn aangescherpt.
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Administratieve lasten
REACH klinkt allemaal heel plausibel en eenvoudig, maar met dit simpele principe gaat
een hele hoop tijd, geld en energie gemoeid. Zeker als je weet dat voor elk product dat
nieuw op de markt gebracht wordt, het hele beoordelingstraject voor de toepassing
opnieuw moet worden gevolgd. Ook het ontvangen, verwerken en opstellen van nieuwe Vib’s is een grote belasting, voor met name het MKB.
Het moge duidelijk zijn dat dit een barrière kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe
producten en toepassingen. Dit is ook tot de Europese Commissie doorgedrongen en
het is dan ook daarom dat zij momenteel een enquête houdt om te kijken wat in de
praktijk de onbedoelde lasten zijn die de regels vanuit REACH met zich mee brengen.
Rol NVZ
De branchevereniging speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van haar leden
bij het wegnemen van dit soort barrières. Afgelopen jaar zijn er diverse instrumenten
ontwikkeld die de leden helpen bij het vergemakkelijken van hun werk. Zo is er bijvoorbeeld een centrale grondstoffendatabase ontwikkeld, die leden kunnen gebruiken
om hun veiligheidsbeoordelingen te doen. Er is een communicatieinstrument ontwikkeld waarmee grondstofleveranciers op de hoogte gebracht worden van het gebruik
van stoffen. En er is bijvoorbeeld een leidraad opgesteld voor het opstellen van een
Vib.
Kansen
Ondanks de bedreigingen bied de harmonisatie van Europese en mondiale wet- en
regelgeving natuurlijk ook kansen. Zo ontstaat er ten eerste een levelled playing field,
waarbij de uitgangspunten voor iedereen die de Europese markt wil betreden, hetzelfde zijn. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie voorkomen. En natuurlijk biedt REACH
de mogelijkheid om onrust over het al dan niet veilig zijn van producten weg te nemen.
Voor NVZ leden is REACH inmiddels gesneden koek en ingepast in dagelijkse bedrijfsvoering. Nieuwe producten blijven gewoon op de markt verschijnen. En op Interclean
2012 zult u merken dat REACH de innovatie van de branche niet heeft geremd.
Meer info over de regeltjes kunt u lezen op de volgende websites:
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten: www.nvz.nl
Het Europese Chemicaliën Agentschap: http://echa.europa.eu/home_nl.asp
De Nederlandse REACH-helpdesk: http://stoffen-info.nl/onderwerpen/reach/

34

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten

BOMEN OVER SCHOONMAKEN
Regelmatig krijgt de NVZ de vraag of het voor een goede hygiëne noodzakelijk is
om na het schoonmaken ook nog eens te desinfecteren. We begrijpen wel waar
deze vraag vandaan komt: als je sommige reclames ziet heb je het idee dat je
voortdurend bedreigd wordt door bacteriën, virussen, schimmels en andere enge
organismen. Toch is het antwoord van de NVZ: ‘als je goed reinigt, dan is desinfectie over het algemeen, niet nodig’. Maar ja, wat is goed schoonmaken?
Voor we deze vraag kunnen beantwoorden, willen we even nog een aantal begrippen
onder uw aandacht brengen.
Schoon
Al eerder hebben we in een artikel de cirkel van Sinner geïntroduceerd. Deze cirkel
beschrijft aan de hand van een viertal parameters het schoonmaakproces: tijd, beweging, temperatuur en chemie. Hoe schoon iets moet zijn, zou je kunnen uitdrukken in
de grootte van de cirkel. Voor iemand met smetvrees is zo’n cirkel oneindig groot en in
menig studentenhuis zijn ze met een klein cirkeltje al dik tevreden .‘Schoon’ dus een
subjectief begrip. Vandaar dat gezocht is naar een norm om dit subjectieve begrip vast
te leggen. Hiervoor zijn een aantal parameters gekozen, die zijn vastgelegd in de NEN
2075 norm. Samengevat komen deze parameters er op neer dat ‘schoon’ gedefinieerd
kan worden als ‘de situatie die wordt verkregen na het verwijderen van vuil en andere
storende elementen.’ Let wel: Protocollen en voorschriften zijn leuk op papier maar
maken niet schoon.
Hygiëne
Maar of het nou een student is of iemand met smetvrees: beiden erkennen het nut van
schoonmaken voor de hygiëne. Onder ‘hygiëne’ kunne we verstaan: het op een acceptabel niveau houden van het aantal schadelijke stoffen en organismen. En omdat vuil
een voedingsbodem vormt voor schadelijke organismen, wordt een acceptabel hygiëne niveau al gauw bereikt door goed schoon te maken. Met goed hygiënisch reinigen
bereik je al snel een niveau waarbij ruim 99% van de micro-organismen verwijderd worden. Van die 99% was waarschijnlijk minder dan 5% ziekteverwekkend. Maar omdat
met dit reinigen ook de voedingsbron van de micro-organismen is weggenomen zullen
ze niet zo snel massaal terugkeren. Goede hygiëne hangt dus samen met de beleving
en vraagt dus om een kritische houding.
Desinfectie
Onder desinfectie tenslotte, wordt over het algemeen verstaan: de ‘irreversibele inacti-
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vering en/of reductie van micro-organismen op levenloze oppervlakken, alsmede op
intacte huid en slijmvliezen, tot een aanvaardbaar geacht niveau.’ Waarbij ‘aanvaardbaar’ vertaald is in een aantal tests en meetmethoden, die wettelijk zijn vastgelegd.
Om een goede desinfectie te bereiden moet tussen de 99,99 en 99,999% van de
micro-organismen worden gedood. Zo’n grote mate van doden is eigenlijk alleen nodig
in die situaties waar risico’s voor een verspreiding van ziektes een belangrijke rol kunnen spelen. Denk daarbij aan plaatsen waar voedselbereiding plaatsvindt of bijvoorbeeld de instrumenten van een tandarts of een operatiekamer in een ziekenhuis . Voor
het vaststellen of er goede gedesinfecteerd is zijn testmethodes ontwikkeld.
Schoonmaken
Terug naar de vraag aan het begin: wat is goed en hygiënisch schoonmaken? Als u
bovenstaande definities leest, is het duidelijk dat hier geen eenduidig antwoord op te
geven is. Kennelijk verschilt het per persoon en per situatie wat iemand onder ‘schoon’
verstaat. Als er minder dan 99% van de micro-organismen verwijderd zijn en er is nog
voedsel voor ze om sneller terug te keren is dat niet per definitie een ongezonde
situatie.
Maar het is wel belangrijk dat in situaties waar het er echt om gaat, er deskundig en
professioneel wordt schoongemaakt. En dat er goede afspraken zijn over wat er onder
schoon wordt verstaan.
Neem als voorbeeld een ziekenhuis. Daar is niet alleen van belang dat de instrumenten en operatiekamers gedesinfecteerd worden, maar juist ook dat de verblijfruimtes
van patiënten én bezoekers hygiënisch schoon zijn. Iedereen weet dat vuil een voedingsbron is voor micro-organismen, zichtbaar vuil is daarbij ook nog eens een voedingsbron voor onrust en wantrouwen.
Veel van de problemen zijn niet nodig. De MRSA bacterie bijvoorbeeld, heeft een resistentie ontwikkeld tegen antibiotica, maar dat wil nog niet zeggen dat hij m.b.v. een
goede desinfectiemethode niet te bestrijden zou zijn. Daarnaast geldt dat als je de
kamers waar patiënten verblijven goed schoon houdt er minder voedingsbronnen zijn
voor de micro-organismen om zich te verspreiden.
Kortom: als er in de media berichten verschijnen over besmetting met een bacterie in
een ziekenhuis, is het dus geen wonder dat er door de samenleving óók gekeken wordt
hoe goed het ziekenhuis zijn schoonmaak op orde heeft.
Het onderwerp goed en hygiënisch schoonmaken leeft sterk in onder de NVZ leden.
Wat ons betreft is er te weinig aandacht voor het nut van schoonmaken, hygiëne en
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desinfectie. Daarom zullen we de komende tijd zowel bij consumenten, bedrijven en
overheden aandacht vragen voor dit onderwerp. Wij vinden dat de vraag óf er wel
schoongemaakt wordt, tegenwoordig belangrijker zou moeten zijn dan de vraag hoe
duurzaam er schoongemaakt wordt. Dit laatste heeft de volle aandacht van de industrie, van het eerste zijn we niet zo zeker of het wel genoeg in de samenleving leeft.
Daarom heeft de NVZ de afgelopen tijd het belang van goede hygiëne door schoonmaken op een rij gezet. In het najaar verschijnt hierover een brochure. Hier zullen we
te zijner tijd aandacht aan besteden.

BOMEN OVER NEGATIVERING
Sinds de middeleeuwen is er op het gebied van de chemie heel wat veranderd.
Om te beginnen de status van de ‘Alchemie’: in die tijd iets magisch en heilbrengend. Vandaag de dag durf je als chemicus bijna niet meer te zeggen wat je
beroep is… Wat schoonmaken betreft, veelal ook chemie, is er sinds de middeleeuwen ook veel veranderd. En dit dankzij de chemie. Neemt niet weg dat als we
de media mogen geloven, we maar beter weer volgens de middeleeuwse manier
kunnen gaan schoonmaken: zand, zeep en soda! Waar komt die negativering van
de chemie toch vandaan?
Onder negativering kunnen we het bewust in een kwaad daglicht stellen van een zaak
verstaan, vanuit een combinatie van gebrekkige kennis, overtuiging, ‘politieke’ of commerciële overwegingen, uitgaand van de goedgelovigheid van de ontvanger van de
boodschap. Ook ingrediënten van schoonmaakmiddelen zijn al jaren een dankbaar
onderwerp van negativering. Bekende voorbeelden zijn fosfaat en hypochloriet.
‘Vroeger was alles beter’
Dat het zo gemakkelijk is van alles over schoonmaakmiddelen te beweren, komt voor
een belangrijk deel door het gebrek aan kennis van chemie bij het grote publiek. De
diepgewortelde overtuiging dat schoonmaakmiddelen slecht zijn voor het milieu en dat
vroeger alles beter was. Toen er nog met zand, zeep en soda werd gewassen. En de
was op ‘de bleek’ werd gelegd om stralend wit te worden.
Toen eind jaren vijftig de mechanisatie van het huishouden zijn intrede deed en textielwasmiddelen werden geïntroduceerd, werd dit als een zegen voor de maatschappij
gezien: de huisvrouw hield zeeën van tijd over en de was werd nog schoner ook! De
kentering kwam toen bleek dat deze ‘zegen’ leidde tot grote schuimbergen op het
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oppervlaktewater. De oorzaak werd al snel gevonden en opgelost door de industrie,
maar met de schuimbergen was wel de milieuproblematiek geïntroduceerd. Voor die
tijd was er nauwelijks aandacht voor milieuaspecten van chemie. En ondanks het feit
dat het probleem opgelost was bleef de overtuiging bij het grote publiek bestaan:
schoonmaakmiddelen zijn niet goed voor het milieu.
Toen het volgende milieuprobleem opdook, de eutrofiering* van het oppervlaktewater,
werd dit dan ook toegeschreven aan fosfaten in schoonmaakmiddelen. Als deze uit de
producten verwijderd zouden worden, zou het probleem opgelost zijn. Niets bleek minder waar, want het overgrote deel van de fosfaat, meer dan 80%, was afkomstig uit
kunstmest en menselijke en dierlijke fecaliën (poep). Toen in Nederland begin jaren
negentig de fosfaten in schoonmaakmiddelen vervangen waren, bleken de problemen
dus niet opgelost. En moest er alsnog maatregelen genomen worden voor het afvangen van fosfaat uit fecaliën.
Onwetendheid
Een laatste voorbeeld dat we willen noemen is dat van hypochloriet, bekend in de
meeste huishoudens als bleekmiddel, maar vooral veelgebruikt als effectieve statische
reiniger. Het is in staat om vuil weg te bleken op die plaatsen die moeilijk bereikbaar
zijn. Hypochloriet speelt daardoor een belangrijke rol in de (huishoudelijke) hygiëne.
Hypochloriet is geactiveerd keukenzout, maar wordt desalniettemin geassocieerd met
chloorchemie en daarom door milieuactivisten verfoeid. Het vreemde is dat soda, de
andere component van de chloorchemie, door dezelfde activisten als een nuttig en
gewenst product beschouwd wordt. Waar onwetendheid niet toe kan leiden. En wat het
gevaar voor mens en milieu betreft, is hypochloriet in gebruik niet gevaarlijker dan elk
ander reinigingsmiddel.
Overigens: er zijn tegenwoordig apparaten op de markt, die water met daarin keukenzout onder stroom zetten en op die manier hypochloriet maken. Maar dat wordt
vreemd genoeg als een wonder van duurzaamheid en moderne techniek gezien. Maar
dit terzijde.
Geen aanleiding tot zorg
Ook vandaag de dag wordt er, wanneer er weer eens iets in het oppervlaktewater
gemeten wordt, aan ons gevraagd of het niet afkomstig zou kunnen zijn van reinigingsmiddelen. Vrijwel altijd is het antwoord nee. Na gezamenlijk grondig onderzoek
door industrie, overheid en wetenschap naar de milieugevaren van ingrediënten van
was- en reinigingsmiddelen is gelukkig bij de overheid het besef ontstaan dat deze pro-
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ducten geen aanleiding (meer) zijn tot zorg. Er is in de afgelopen decennia dan ook
heel veel verbeterd: de chemie is op zoek gegaan naar alternatieven voor schadelijke
ingrediënten en ook de was- en reinigingsmiddelenindustrie houdt bij het formulieren
van de producten terdege rekening met de gevolgen voor mens en milieu. Zowel op
korte als op lange termijn.
Ook wordt de was- en reinigingsmiddelenindustrie gezien als één van de eerste sectoren die zich organiseerde om het thema duurzaamheid op te pakken. Het beste bewijs
hiervoor is de vergelijking tussen de wasmiddelen uit de jaren ’60 en die van nu: een
wasbeurt van nu levert nog maar 3% van de belasting op dan die van toen. Dit dankzij
nieuwe ingrediënten, compactering en bijvoorbeeld het Charter voor Duurzaam
Schoonmaken.
Maar ondanks het feit dat schoonmaakmiddelen milieuvriendelijker en veiliger zijn dan
ooit, worden we nog steeds geconfronteerd met onkunde en bijbehorende negativering. Reden voor de NVZ om aandacht te blijven besteden aan een goede informatievoorziening over schoonmaakmiddelen, via websites en brochures. Komend jaar zullen
we ook meer benadrukken waaróm er überhaupt schoongemaakt wordt. We hopen
hiermee de onwetendheid te verkleinen. Als mensen gaan begrijpen hoe belangrijk
schoonmaakmiddelen zijn voor hun dagelijks welzijn en gezondheid, komt er wellicht
een dag dat we een artikel kunnen schrijven over de positivering van de chemie. Want
één ding staat vast: niet schoonmaken is sowieso onveilig.
*(de vergroting van de voedselvoorraad in water waardoor sterke algengroei optreedt)

BOMEN OVER BETROKKENHEID
Zo nu en dan worden we in de media opgeschrikt door ongevallen bij bedrijven.
Standaard reactie van betrokken leidinggevende is dan vaak: ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren?’ Kennelijk weet men dus niet wat er in het eigen bedrijf gebeurt.
Weet u eigenlijk wat er speelt op de werkvloer?
Op de goedbezochte NVZ ledenvergadering op 10 november 2011 waren twee zeer
interessante sprekers te gast, die heel helder hun boodschap wisten over te brengen
over twee ogenschijnlijk zeer uiteenlopende onderwerpen. De één ging over het verbeteren van duurzaamheid, de andere over het verbeteren van veiligheid. Wat hebben
deze onderwerpen gemeen? Niet alleen dat ze allebei op dit moment volop in de
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belangstelling staan. Maar vooral dat er op beide punten weinig te verbeteren valt als
de boodschap niet van hoog tot laag in de organisatie gedragen wordt.
1 miljoen druppels
Sander Haas, manager duurzaamheid bij Asito, hield een boeiend verhaal over de filosofie van zijn bedrijf met betrekking tot duurzaam ondernemen. De essentie was: verbeter de wereld, begin bij jezelf, maar houdt de dingen die je doet ook zo dicht mogelijk bij jezelf. Zodat ze begrijpelijk en overdraagbaar zijn. Elke persoon die zich bewust
is van zijn omgeving en zijn verantwoordelijkheid daarin neemt, draagt bij aan een
meer duurzame maatschappij. Eén persoon is de spreekwoordelijke druppel op de
gloeiende plaat. Een miljoen druppels maken het verschil. Wanneer de baas duidelijk
laat zien dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, volgt de rest van de organisatie vaak
vanzelf. Of in ieder geval een stuk gemakkelijker. Kortom: walk the talk.
Veiligheid Voorop
Jos Dingemans, speerpuntmanager Veiligheid bij de Vereniging Nederlandse
Chemische Industrie, vertelde over het actieplan ‘Veiligheid Voorop’. Het initiatief voor
‘Veiligheid Voorop’ is genomen door het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven.
Directe aanleiding was de brand bij Chemiepack in Moerdijk, afgelopen voorjaar, waar
een grote brand leidde tot veel schade voor mens en milieu. Het initiatief moet er toe
leiden dat de chemische industrie veiliger wordt, zonder dat de overheid met nieuwe
regels hoeft te komen. Belangrijkste aspect is dat de veiligheidscultuur in bedrijven
verbetert kan en moet worden. Ook dit is alleen maar mogelijk wanneer veiligheid van
hoog tot laag goed tussen de oren zit. Weet ook als leidinggevende wat er op de werkvloer gebeurt, laat het je niet alleen vertellen. Neem regelmatig de moeite om je zelf
op de hoogte te stellen van wat daar gebeurt. Kortom: walk de talk.
Informatie tsunami
Ook als NVZ hebben we gemerkt dat het steeds lastiger wordt voeling te houden met
wat er in de praktijk speelt. Wij worden overspoeld met (digitale) informatie in de vorm
van nieuwsbrieven, circulaires, regelgeving en e-mails. En ook wij verdrinken onze
leden even vrolijk met dezelfde hoeveelheid informatie. Vraag is natuurlijk wat er mee
wordt gedaan. Wordt het gelezen en zo ja, wordt het dan ook begrepen? En is het wat
de leden nodig hebben? Wij vinden als NVZ bureau dat we goed op de hoogte moeten
zijn van wat er op de werkvloer gebeurt. Wat de problemen zijn waar onze leden in hun
dagdagelijkse praktijk tegen aanlopen. Wat de vragen zijn waar zij mee worstelen en
hoe informeren we ze hier het beste over? Kortom, ook voor ons: walk the talk.
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Overtuigen en open deuren
Als je als leidinggevende van een onderneming wilt verbeteren op duurzaamheid, zorg
er dan voor dat je dit niet beperkt tot een papieren exercitie die je vervolgens over de
schutting gooit. Ga met je mensen, maar ook met je leveranciers en klanten in gesprek
over de haalbaarheid van jouw ideeën. Overtuig je gesprekspartners en pas waar nodig
je ideeën aan.
Als je als leidinggevende van een onderneming wilt verbeteren op veiligheid, realiseer
je dan dat je er niet alleen overheen moet vliegen met je helikopter. Land ook eens
middenin en spreek met de mensen die je daar aantreft. Zij kunnen veel vertellen over
de veiligheidssituatie ter plekke en hebben vaak de beste ideeën over hoe deze te verbeteren. Misschien allemaal open deuren, maar juist deze open deuren worden achter
de schrijftafel vaak dicht gedaan.
Als NVZ-bureau zijn we onder de indruk van het initiatief 1 miljoen druppels en hopen
dan ook dat het in al zijn eenvoud veel navolging krijgt. Wat betreft ‘Veiligheid Voorop’
zal de NVZ zich volledig inzetten om dit initiatief, samen met haar leden, tot een groot
succes te maken.
Kijk ook op:
‘Het initiatief 1 miljoen druppels’: www.1miljoendruppels.nl
‘Veiligheid Voorop’: www.nvz.nl (klik op ‘links’ en dan op ‘professionele reiniging’)

BOMEN OVER HET GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN
U kent ze vast wel: collega’s of werknemers die hun veiligheidshandschoenen uittrekken alsof het winterwanten zijn. Of collega’s die beschadigde handschoenen
uit misplaatste zuinigheid blijven gebruiken. Of mensen die het maar gedoe vinden, die handschoenen, en ze dus maar helemaal niet gebruiken. Tijd voor de NVZ
om een boom op te zetten over het waarom van handschoenen en vooral over hoe
ze op de juiste wijze te gebruiken.
De REACH verordening schrijft voor dat een reinigingsmiddel pas op de markt gebracht
mag worden wanneer het veilig gebruikt kan worden. Dit betekent in eerste instantie
dat de producten zo veilig mogelijk samengesteld moeten zijn. Maar een product moet
natuurlijk wel blijven werken. Daarom moeten, om die veiligheid te garanderen, er in
sommige gevallen maatregelen genomen worden. Bij voorkeur zijn dit technische
maatregelen, zoals afzuiging. Soms gaat het om persoonlijke beschermingsmiddelen,
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zoals bijvoorbeeld een mondkapje of handschoenen. Deze maatregelen staan vermeld
in rubriek 8 van het Veiligheidsinformatieblad (Vib).
Niet vrijblijvend
Als in rubriek 8 staat dat u handschoenen moet gebruiken van type x en doorbraaktijd
y, dan moeten deze handschoenen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. De maatregelen in rubriek 8 zijn namelijk niet vrijblijvend. Als werkgever, maar ook als werknemer,
bent u verplicht deze maatregelen na te leven. De inspectiediensten hebben aangekondigd hier de komende jaren nauwlettend op te gaan toezien en waar nodig handhavend op te treden.
Handschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel
De meest voorgeschreven beschermingsmiddelen bij institutionele en industriële reiniging zijn handschoenen. Reden om daar op deze plaats aandacht aan te besteden.
Voor de leverancier van een reinigingsmiddel is het een heel gepuzzel om te bepalen
welk type handschoen moet worden voorgeschreven. Voor het ene ingrediënt heb je
handschoenen van het type A nodig, voor het andere ingrediënt heb je type B nodig.
Maar je kan natuurlijk niet twee handschoenen over elkaar dragen. Daarom moet de
fabrikant komen tot de grootste gemene deler, terwijl hij ook de juiste mate van
bescherming in acht neemt. Op basis hiervan adviseert hij een type beschermingsmiddel.
De reden van een leverancier van reinigingsmiddelen om handschoenen voor te schrijven is dus om te zorgen dat de gebruiker afdoende beschermd is tegen de gevaarlijke
stoffen het product. Overigens worden in de schoonmaakbranche vaak handschoenen
gebruikt om andere redenen. Bijvoorbeeld om zichzelf te beschermen tegen het vuil
dat men losmaakt of tegen langdurig contact met water.
Het juist gebruik van handschoenen
Voordat u als gebruiker handschoenen aantrekt, controleert u of het de juiste zijn voor
de klus. Denk hierbij aan materiaalsoort van de handschoen en de doorbreektijd.
Controleer ook of de handschoenen nog heel zijn, dus geen scheurtjes, gaatjes of
barstjes bevatten. Immers, deze maken dat maken dat er vloeistof binnen kan lopen,
waardoor er toch contact met de huid plaatsvindt. In dat geval spant u het paard achter de wagen en creëert een onveilige situatie. Verder is van belang dat u de handschoenen over een droge huid aantrekt. Als u lang met handschoenen moet werken is
het wellicht zelfs aan te bevelen de handen vooraf in te vetten.
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Het uittrekken van handschoenen leidt soms tot vreemde situaties, die niet zonder
gevaar zijn. Zo zijn er werknemers die heel voorzichtig één handschoen uittrekken, om
vervolgens met de blote hand de andere handschoen uit te trekken. De juiste procedure is eerst de nog gehandschoende handen te wassen. Hierna worden de handschoenen met minimaal huidcontact uitgetrokken. Gebruik hiervoor eventueel een
doek.
In rubriek 8 van het Vib moeten bij de voorgeschreven handschoenen niet alleen de
materiaalsoort, maar ook de doorbraaktijd worden vermeld. De doorbraaktijd is afhankelijk van het materiaal waar de handschoen van is gemaakt en de stof waarmee
gewerkt wordt. Let goed op dat u de doorbraaktijd van de door u gebruikte handschoenen nooit overschrijdt. Indien u lang met een product moet werken, wissel dan
tijdig van handschoenen.
Uiteraard dient u er voor te zorgen dat u de handschoenen na gebruik op de juiste
manier weggooit, zodat u niet het risico loopt dat een collega ze aanziet voor ongebruikt.
Bescherming tegen langdurig contact met water
Het is algemeen bekend dat wanneer u langdurig met uw handen in water zit, dit kan
leiden tot een droge huid en huidirritaties. Om deze reden worden veelal (latex)handschoenen in de schoonmaakbranche gebruikt. Mocht u handschoenen alleen aan trekken om zich te beschermen tegen water, let dan op de volgende aspecten. Zorg er ten
eerste voor dat er geen gaatjes, barstjes of scheurtjes in de handschoenen zitten. Zorg
er ten tweede voor dat u uw handen niet te diep in de vloeistof steekt, waardoor er van
bovenaf vloeistof in de handschoen kan komen. Immers, wanneer er vloeistof tussen
huid en handschoenen blijft zitten dan vergroot u alleen maar het contact met water.
In dat geval kunt u dan beter geen handschoenen dragen. Zorg er dus ook voor dat uw
handen droog zijn wanneer u de handschoenen aantrekt. Ten slotte is het goed om
zowel vóór als na gebruik van handschoenen uw handen in te vetten.
Meer informatie
De ESIG, de Europese vereniging van oplosmiddelenfabrikanten heeft een hele goede
brochure uitgegeven over het veilig gebruik van handschoenen. Deze is te vinden op
www.esig.org
Een Nederlandse vertaling van de 10 essentiële aanbevelingen uit de brochure vindt u in
het kader hiernaast. Meer informatie over het veilig gebruik van reinigingsmiddelen vindt
u op www. isditproductveilig.nl onder de kop ‘gezondheid en milieu’ en op www.nvz.nl
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Veilig gebruik van handschoenen
10 tips
1.
Controleer de handschoenen. Stel vast dat het de juiste zijn voor de klus,
dat u de juiste maat heeft en dat de handschoenen niet beschadigd zijn.
2.
Was en droog uw handen voordat u de handschoenen aantrekt. Trek
NOOIT handschoenen aan over natte handen.
3.
Vermijd contact met het product zoveel mogelijk en voorkom dat bij de
boord vloeistof naar binnen kan komen.
4.
Overschrijdt nooit de doorbraaktijd.
5.
Als u beschadigingen constateert, ook tijdens het gebruik, neem dan
onmiddellijk nieuwe handschoenen.
6.
Was, voor u de handschoenen uittrekt, eerst de geschoeide handen en
vermijdt huidcontact. Trek de handschoenen uit zonder de buitenkant
met uw ongeschoeide handen aan te raken.
7.
Gooi uw handschoenen op de juiste plaats weg.
8.
Was en droog uw handen nadat u de handschoenen heeft uitgetrokken.
9.
Het is aan te raden om voor en na gebruik van handschoenen uw handen
invetten.
10. Mocht u last hebben van huidirritatie of een allergische reactie, raadpleeg dan een arts.

BOMEN OVER OVERBODIGE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
In Nederland gebeuren jaarlijks honderden ongelukken met de bromfiets, vaak
met hoofdletsel tot gevolg. Reden voor de NVZ om te pleiten voor een verplichte
brandblusser voor brommers. Dit lijkt wat overdreven, maar de helm was al verplicht en een brandblusser kan nooit kwaad, nietwaar? Trouwens, in een brommer zit benzine, dus je weet maar nooit!
In Viareggio (Italië) heeft in 2009 een gasexplosie plaatsgevonden waarbij 10 doden
en talloze (zwaar) gewonden vielen. Oorzaak van de ramp was de ontsporing van een
trein, waarbij een LPG-wagon lek stootte op een metalen paaltje. Alle maatregelen
direct op en om het spoor en de wagons ten spijt. Het vrijkomende gas vormde een
explosieve wolk, die vervolgens ontstoken werd doordat een jongen op een paar 100
meter afstand zijn brommer startte. Het starten van een brommer creëert een vonk en
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een vonk is een onstekingsbron die met gemak een explosief mengsel kan doen ontploffen. Gelukkig is de kans dat u omringd wordt door een explosief mengsel wanneer
u uw brommers start, uitermate klein.
Domme pech
Gesteld dat na aanleiding van de ramp de overheid zou besluiten dat het starten van
een brommer binnen een afstand van 300 meter van een spoorlijn waarover gastransport plaatsvindt, verboden zou worden. Ongetwijfeld zou uw reactie zijn ‘wat een
onzin!’. Immers, ongelukken worden veroorzaakt door een combinatie van factoren.
Een deel is te wijten aan menselijk handelen, een deel aan falen van de techniek maar
over het algemeen is het merendeel vaak domme pech. De kans dat nog een keer
soortgelijke explosie als in Viareggio zal plaatsvinden, is bijzonder klein.
Ook al is het brommerstartverbod onzinnig, het zal niet leiden tot grote financiële consequenties. Anders wordt het, wanneer een zinloze maatregel dwingt tot grote investeringen en daarmee wél tot grote financiële consequenties. Een voorbeeld: Ik wil een
opslagtank voor een oplossing van 40% natriumhydroxide in water op mijn terrein
installeren. Deze oplossing is ingedeeld als bijtend. U begrijpt dat ik niet blij ben wanneer ik als voorschrift krijg dat er een kostbaar dampretoursysteem op deze tank moet.
Immers, de enige stof die verdampt is water. Dus deze maatregel draagt op geen enkele manier bij aan de veiligheid, en is daarom een verspilling van geld.
Zinloze maatregelen
Toch is de zinloosheid van de maatregel in dit voorbeeld veel minder makkelijk uit te
leggen dan het voorbeeld van de brommer. Immers, we hebben het over de chemische
stof natrium hydroxide (natronloog) en dat klink eng. Waarschijnlijk lukt het met de juiste argumenten en enig aandringen nog wel om bijvoorbeeld de gemeente van de overbodigheid van de maatregel te overtuigen. Om de zinloosheid van dezelfde maatregel
uit te leggen voor oplossingen die minder gevaarlijk zijn dan natronloog, maar met klinkende namen als lineair-dodecylbenzeensulfonzuur of tridecylalcoholethoxylaat (25EO), moet je helemaal de blaren op je tong praten.
Maar niet alleen producenten van reinigingsmiddelen lopen tegen onbegrip aan, ook u
als afnemer van deze producten zal soms te maken krijgen met situaties waarin er
maatregelen gevraagd worden die de veiligheid niet vergroten, maar wel veel geld kosten. Die maatregelen kunnen variëren van het verplicht substitueren van een reinigingsmiddel, het aanpassen van een werkmethode tot het verplichten van kostbare
risico reducerende maatregelen. En dit heeft alles te maken met onwetendheid over
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chemie, wat leidt tot het onderbuik gevoel dat werken met chemie veel risico met zich
meebrengt.
Veilig gebruik van reinigingsmiddelen
Met zekerheid durven wij te stellen dat de reinigingsmiddelen die u koopt bij een bonafide leverancier, veilig zijn, wanneer u ze gebruikt volgens de voorschriften van de
leverancier. Volgens Europese wet- en regelgeving (de REACH-verordening) mag een
reinigingsmiddel alleen op de markt worden gebracht wanneer voor alle stoffen die
erin zitten, onderzocht is of deze veilig zijn voor gebruik in het product. De leverancier
geeft u bij zijn als gevaarlijk ingedeelde producten een Veiligheidsinformatieblad (Vib),
waarin - indien nodig - risico reducerende maatregelen staan vermeld. De overheid verwacht vervolgens van u dat u deze informatie vertaalt naar veilige werkinstructies en
dat u maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat u en uw medewerkers veilig met het
product kunnen werken. Met andere woorden: als het Vib handschoenen voorschrijft is
dit voor u een verplichting.
Arbocatalogus
Toch worden we ook met betrekking tot reinigingsmiddelen steeds weer verrast door
maatregelen die in onze optiek weinig tot niets aan de veiligheid bijdragen maar wel
een heleboel geld kosten. Een voorbeeld hiervan troffen we aan in de arbocatalogus
Horeca: hierin wordt voorgeschreven dat boven een vaatwasmachine waarin als bijtend ingedeeld vaatwasmiddel wordt gebruikt, verplicht een afzuiginstallatie dient te
zijn aangebracht. De achtergrond van deze maatregel is ons niet duidelijk, maar hij kan
in ieder geval niet voorgeschreven worden omdat er bijtende dampen moeten worden
afgezogen. Simpelweg omdat er geen bijtende dampen ontstaan. En al helemaal niet
in een 100 maal verdunde oplossing, waarvan bij een vaatwasmachine sprake is.
Daarnaast wordt voorbij gegaan aan het feit dat in het Vib voor desbetreffend producten, helemaal geen afzuiging wordt voorgeschreven.
Waarschijnlijk heeft de opsteller van deze maatregel gedacht, dat net als bij een brandblusser op een brommer, een afzuiger boven een vaatwasser geen kwaad kan. Typisch
een geval van niet te veel nadenken maar gewoon iets doen, met een schuin oog op
overheid en achterban. Maar we kunnen ons voorstellen dat de horecaondernemer in
wiens spoelkeuken de afzuiger moet worden geïnstalleerd, niet blij is met het gedoe en
de kosten die het met zich meebrengt. Wat de leveranciers betreft: zij hebben veel
energie, menskracht en geld geïnvesteerd in het doen van veiligheidsbeoordelingen
van hun producten en het vaststellen van de veilige werkwijze. De wetgever gaat er
vanuit dat de door de producent voorgeschreven maatregelen meer dan voldoende zijn
om een veilig gebruik te garanderen.
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Ons advies is dan ook: betrek je leveranciers tijdig bij het overleg over arboregulering
en voorkom hiermee overbodige maatregelen die tot onnodige kosten leiden. Want
eenmaal opgenomen in een arbocatalogus is het lastig de maatregelen er in een later
stadium weer uit te halen.

BOMEN OVER MAZEN IN DE WET
De NVZ wordt regelmatig geconsulteerd door gebruikers van schoonmaakmiddelen en -apparatuur, maar ook door de media over allerlei rare vindingen, die zogenaamd vernieuwend of heel erg milieuvriendelijk zijn. Denk aan keramische of
magnetische bollen, die vanuit het niets oppervlakte-actieve stoffen weten te
creëren, milieuvriendelijke reinigers op basis van sinaasappelolie, die in feite stijf
staan van het sensibiliserende en milieugevaarlijke limoneen. En tegenwoordig is
het helemaal in om met een potje keukenzout en water je eigen desinfectiemiddel te creëren met een elektrolyseapparaat.

Desinfectie: een zaak van levensbelang
Desinfecteren doe je niet zomaar. Je doet het in die situaties waarin het noodzakelijk
is het aantal micro-organismen terug te dringen tot een acceptabele situatie, waarin
geen gevaar meer bestaat voor de gezondheid. Bekende situaties zijn bijvoorbeeld
medische instellingen en zorgcentra, de veehouderij en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Dat begrip acceptabel is geen absolute grootheid maar een relatief gegeven en verschilt van situatie tot situatie, van toepassing tot toepassing. Het is ook om
deze reden dat desinfectiemiddelen niet zonder meer op de markt gebracht mogen
worden. Ze worden uitvoerig door de Nederlandse overheid beoordeeld; Niet alleen of
ze veilig zijn voor mens en milieu, maar vooral of ze goed werken in de situaties waarvoor ze bestemd zijn. Een desinfectiemiddel dat geschikt is voor gebruik in een slachterij, mag niet zonder meer worden toegepast in een operatiekamer. Het moge duidelijk zijn: een niet werkend desinfectiemiddel of het verkeerd toepassen hiervan, levert
grote gevaren op voor de volksgezondheid.
Natriumhypochloriet
Een veelgebruikte actieve stof in desinfectiemiddelen is natriumhypochloriet (NaOCl),
ook wel bekend als chloorbleekloog. Deze stof wordt op grote schaal gemaakt door
elektrolyse van keukenzout in water. Het is een algemeen bekend practicumproef bij
scheikunde op de middelbare school. Zo ingewikkeld is dat dus niet. Lastiger is het, te
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komen tot een formulering die voldoende werkzaam is, maar ook veilig is voor mens en
milieu. Bij de toelating van het product op de markt wordt door de Nederlandse overheid gekeken of de afdoding van micro-organismen voldoende is voor de situatie waarvoor het product bestemd is. Dit is een vrij ingewikkelde en kostbare procedure waarbij heel nauwkeurig nagegaan wordt of het middel veilig is voor mens en milieu en dat
het ook werkt. Op de verpakking van het product staat vervolgens precies beschreven
hoe je het moet toepassing, bijvoorbeeld de dosering en de inwerktijd. Dit wordt allemaal geregeld in de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (WGB).
Maas in de wet
Zoals gezegd, de WGB regelt vrij strikt de wijze waarop een product toegelaten kan worden als desinfectiemiddel. Zodra je de suggestie wekt dat het middel micro-organismen afschrikt of afdoodt, moet je een toelating hebben. Echter, toen de WGB opgesteld
is, bleek het lastig te zijn om de zogenaamde in-situ generatie van Biociden, het op de
werkvloer maken van desinfectiemiddelen, goed te regelen. Het ging hier met name
om het genereren van het instabiele ozon, dat veel gebruikt wordt voor het desinfecteren van zwembadwater. Ook het zelf maken van hypochloriet uit keukenzout bleek
niet goed te regelen te zijn. Met name dit laatste is een maas in de wet, die met de
komst van de nieuwe Biocidenverordening in 2013 gedicht zal worden. De NVZ is geen
voorstander van de in-situ situatie en is blij dat de maas gedicht wordt. Een mening
overigens, die de Nederlandse inspectie met ons deelt.
Handige jongens?
De NVZ wordt geconfronteerd met het feit dat er meer en meer producten op de markt
komen die handig inspelen op deze maas. Het gaat bijvoorbeeld om apparaten die uit
water en keukenzout in-situ hypochloriet maken. Vaak gaat dit onder het mom van
‘milieuvriendelijk’, alsof dit hypochloriet anders zou zijn. Het wordt immers op dezelfde
wijze geproduceerd, alleen op kleine schaal en minder gecontroleerd. De NVZ maakt
zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Immers, zoals reeds aangegeven, doe je
desinfectie niet zomaar. Slecht of niet volledig desinfecteren waar het nodig is, kan leiden tot situaties waarin onvoldoende afdoding van micro-organismen plaatsvindt, of
kan bijvoorbeeld resistentie optreden, met alle gevolgen van dien. Recentelijk kregen
we bijvoorbeeld allerlei vragen binnen over Toucan Eco. De leverancier prijst het product aan als extra milieuvriendelijk (terwijl ze gewoon hypochloriet maken) en goedkoop. Natuurlijk is hypochloriet een actieve stof die micro-organismen afdoodt. Maar of
de concentraties voldoende is om bijvoorbeeld voedingsmiddelenmachines te desinfecteren, zoals wordt geclaimd, is nog maar de vraag.
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Innovatieprijs
De NVZ vindt het dan ook merkwaardig dat een middel als Toucan Eco genomineerd
wordt in de categorie schoonmaaknoviteiten. De technologie is zo oud als de weg naar
Rome, de desinfecterende werking is twijfelachtig en het is nog maar de vraag of er
werkelijk van kostenbesparing op lange termijn sprake is. Kennelijk laat de jury zich
meer leiden door ronkende marketingverhalen dan door kennis van zaken. Dit is jammer, omdat het de waarde van de prijs ondermijnt. Zeker nu er onder de genomineerden een aantal interessante vindingen zitten. We hopen dan ook dat schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers zich minder laten leiden door mooie marketing verhalen en
zich vooral laten leiden door het besef dat zij verantwoordelijk zijn voor een deugdelijke desinfectie.
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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 2011. Als u wilt weten wie
namens de vereniging bij deze contacten betrokken zijn, kunt u kijken op bladzijde 62
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
De NVZ heeft 51 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 66 en 67 van dit jaarbericht.

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

Technische commissies
Doelstelling
Doelstelling van de Technische Commissie (TC) is om een representatieve mening van
de branche te formuleren over onderwerpen op haar aandachtsgebied.
Vervolgens adviseert de TC het sectiebestuur over het beleid. Hierdoor stelt zij de vereniging in staat haar mening uit te dragen zowel naar de leden en het Bestuur als naar
externe partijen, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en andere brancheverenigingen.
Bij het uitdragen zijn drie activiteiten te onderscheiden:
1. delegatie van werkzaamheden naar commissieleden en de coördinatie hiervan
door het verenigingsbureau;
2. signalering van voor de branche belangrijke onderwerpen;
3. beleidsvoorbereiding.
Iedere TC richt zich op een specifieke markt:
- TC-C: consumentenproducten
- TC-IIP: chemische producten voor de professionele markt (industrieel en institutioneel)
- TC-M: machines voor de professionele markt
De TC's worden aangestuurd door het bijbehorende sectiebestuur. Het sectiebestuur
Consumentenproducten stuurt de TC-C aan; het sectiebestuur Nifim is verantwoordelijk voor de aansturing van de TC-IIP en TC-M.
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Aandachtsgebieden
Iedere Technische Commissie richt zich op twee soorten onderwerpen:
- met een technische invalshoek: bijvoorbeeld productformuleringen; wet- en regelgeving niet alleen over producten, maar ook met betrekking tot productie, opslag,
milieu, transport, emissies en Arbo.
- met een Public Relations-invalshoek: onderwerpen die samenhangen met de reputatie van de leden en hun producten.

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

• Representatie
- Directeurenoverleg A.I.S.E.
(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

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

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

• Onderhoud relatiedatabase

• IT

Het verenigingsbureau

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)
Mw. A. E. E. de Haan (Vice President
Home and Personal Care Benelux,
Unilever)
R. van de Straat (directeur externe
relaties, Procter & Gamble)
J.B. Santoul (General Manager Henkel
Nederland)
H.M.N. Vossen (voorzitter NVZ-Producenten, directeur Helichem)
R. van Wersch (voorzitter NVZ-Nifim,
algemeen directeur Alpheios
International)
NVZ-Nifim
Sectiebestuur
R. van Wersch (Alpheios), voorzitter
W. van den Burg (Nilfisk-Advance)
W.J.A. Callens (Diversey)
H.M.N. Vossen (Helichem)
NVZ-Nedefa
Bestuur
R.W. Hoevenaar (Veip), voorzitter
E. van Ammers (Ecolab)
G.J.E. van Meurs (Schülke +)
P. Stienstra (HG International)
J. A. Vreeman (Diversey)
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NVZ-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
P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven),
voorzitter
H.L. Blonk (Dalli Benelux)
J. Clinkemalie (Henkel)
X. Lauteslager (Unilever Home &
Personal Care)
R. van de Straat (Procter & Gamble)
Technische Commissie Industriële
en Institutionele Producten
E. van Ammers (Ecolab), voorzitter
W.M.P. Drissen (Helichem)
R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)
L.S. Metternich (Spectro)
J.A. Vreeman (Diversey)
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)
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SIS-T commissie
P. Bannink (SVS)
F. Brandsma (Alpheios)
R.H.L. Huisman (VSR)
T. Nijgh (ISS Nederland)
B. Smallenbroek (Diversey)

NEN 345-122 KVS kinderveilige
verpakkingen
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen
van huishoudelijke toestellen

EXTERN neemt de NVZ deel in

Redactieraad PS (voorheen Professioneel Schoonmaken)
Redactieraad Journaal Stoffen en
Preparaten

NATIONAAL
Overheidsklankbordgroep Stoffen
Overheidsklankbordgroep REACH
Overheidsklankbordgroep EU-GHS
Overheidscommissie voorlichting
EU-GHS
VNCI Bestuur
VNCI Beleidsgroep Veiligheid,
Gezondheid en Milieu
VNCI Werkgroep Stoffenbeleid
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)
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Interclean-Tentoonstellingscommissie
Interclean-Congrescommissie

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
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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
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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
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.nl.ecolab.eu
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.nl
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
Qlean-Tec B.V. - Mijdrecht - www.qleantec.com
Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen - www.rbcgroupbv.com
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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. – Rotterdam - www.timacagro.nl
Unilever Benelux - Rotterdam - www.unilever.nl
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.zepindustries.eu/nl

Ereleden
E.P. Beij
M.L.M. Claassens
J.S. van Dam †
G.J. Lichtfus
H.J.M. Sinnige

J. Verstijnen
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lid Technische Commissie Consumenten 1987-2006, inclusief
twee perioden als voorzitter, namelijk 1992-1994 en 2001-2006
voorzitter Nedefa van 1993-2011 en voorzitter Technische Commissie Institutionele en Industriële Producten van 1988-2011
voorzitter NVZ 1981-1998
lid Technische Commissie Consumenten 1985-2005, inclusief
twee perioden als voorzitter, namelijk 1990-1992 en 1999-2001
lid Technische Commissie Consumentenproducten van 19862000, en lid van de Technische Commissie Institutionele en
Industriële Producten vanaf 1996
voorzitter NVZ 1998-2004
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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 2011 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
©2012 NVZ, Zeist
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Postbus 914, 3700 AX Zeist
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Tel:

030-6921880

Fax:

030-6919394

E-mail:

nvz@nvz.nl

Website:

www.nvz.nl

de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen

