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Voorwoord

2012 was onder andere het jaar van de herverkiezing van Obama, de val van kabinetRutte I en de start van Rutte II, discussies over nivellering en ook nog die van de 21e
december, de dag waarvan sommige mensen voorspelden dat de wereld zou vergaan.
Die voorspellers zaten er flink naast; wie wél gelijk hebben gekregen, zijn de mensen
die voorspelden dat de crisis nog niet voorbij is. 2013 wordt een spannend jaar: heeft
de crisis zijn langste tijd heeft gehad? Er lijkt zicht op verbetering, maar die is nog erg
ongewis. Voor het bedrijfsleven is het ook de vraag of het nieuwe kabinet vasthoudt
aan de eerder ingezette lijn: minder regels, een kleinere overheid, een realistisch duurzaamheidsbeleid waarbij ondernemingen en ondernemerschap als de motoren van de
economie gewaardeerd zullen worden.
2013 is ook het jaar waarin de industrie zal moeten laten zien serieus werk te willen
maken van veilig en verantwoord ondernemen. De brand bij Chemiepack in 2011
echoot lang na en de chemie ligt nog steeds onder een vergrootglas. Gelukkig dat een
initiatief als HOPE (Hulp en Ondersteuning van Producenten van Eindproducten) dat
door de NVZ is gestart, op stoom begint te komen. Binnen HOPE komen onderwerpen
als transport en opslag, classificatie van producten, veilig werken en scholing van
medewerkers aan de orde.
In dit jaarbericht ook aandacht voor de belangrijkste speerpunten van de NVZ in 2012
en de plannen voor de komende periode. En we geven u een beeld van de ontwikkelingen in de markt van was- en reinigingsmiddelen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van het jaarbericht 2012!

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

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

Samenstelling en dekkingsgraad van de vereniging

Onze leden zijn:
- bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de samenstelling en etikettering
volgens de wettelijke voorschriften van was-, reinigings-, onderhouds-, desinfectie- en
bleekmiddelen;
- bedrijven die reinigingsmachines en toebehoren leveren die op de juiste wijze moeten worden gebruikt in combinatie met chemische reinigingsmiddelen op de Nederlandse professionele markt.
De NVZ heeft (zeer) grote, middelgrote en kleine leden. Ongeveer twee derde van de
leden behoort tot het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (2012). In totaal dekt de
NVZ vrijwel de volledige markt voor consumentenproducten. Van de omzet in de professionele markt is de dekkingsgraad in chemische producten meer dan 85% en bij
machines circa twee derde van de markt.
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De Nederlandse markt voor was- en reinigingsmiddelen in 2012

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

Toelichting cijfers consumentenmarkt

De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers van marktonderzoekbureau Euromonitor.
Het betreft de omzet op consumentenprijsniveau, van de totale Nederlandse markt
voor huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen.
In 2012 gaf de Nederlander per hoofd van de bevolking iets meer dan € 54 uit aan
was- en reinigingsmiddelen. Dit bij een totale Nederlandse besteding van circa 900
miljoen Euro. Hiermee lag de totale omzet voor de Nederlandse markt 3% hoger dan
vorig jaar.

Wassen
Hierin zijn opgenomen: producten voor de witte en gekleurde hoofdwas; producten
voor de delicate was; wasverzachters, vlek- en voorbehandelingsmiddelen, drogerdoekjes, strijkwater en dergelijke.
Afwassen
Dit is de categorie voor zowel handafwasmiddelen als machinevaatwasproducten,
inclusief hulpmiddelen zoals glansspoelmiddel en producten om de vaatwasser te reinigen of verfrissen.
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Schoonmaken
In deze categorie zijn alle reinigingsmiddelen opgenomen die niet in overige categorieën vallen, inclusief bleekmiddelen, toiletreinigers en dergelijke (dus ook spiritus,
ammonia en azijn).
Onderhouden
In de rubriek Onderhouden vallen onderhoudsmiddelen voor toepassing op hout, leer,
vloeren, metaal, plus luchtverfrissers.
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Trends consumentenmarkt

De Nederlandse consument heeft in 2012
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 €122 uitgegeven. Voor alle categorieën zien we een stijging in de omzet, waarbij de grootste stijging
wordt gerealiseerd in de categorie Afwassen: na een kleine dip in 2011, zien we
hier een omzetgroei van 4%.
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De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ bij haar leden van de secties
NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het
niveau van de totale Nederlandse institutionele en industriële markt voor reiniging- en
desinfectiemiddelen, alsmede machines en hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie wordt
uitgegaan van de geschatte marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de diverse
markten hebben. De institutionele markt omvat onder meer reiniging- en desinfectie-
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middelen voor vloer-, interieur- en sanitaironderhoud, keukenhygiëne (inclusief vaatwasmiddelen) en persoonlijke hygiëne. De markt voor machines en hulpmaterialen
omvat onder meer schrob- en veegmachines, stof-/waterzuigers, tapijtreiniging machines, materiaalwagens, mopsystemen en kleine hulpmaterialen. Belangrijke afnemers in
de institutionele en industriële markt zijn onder meer: kantoren, onderwijsinstellingen,
horeca, catering, instelling voor gezondheidszorg, textielwasserijen, de voedingsmiddelenindustrie en de agri-markt.
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Trends professionele markt

In 2012 bedroeg de totale omzet op de professionele markt circa 307 miljoen Euro. Dit
is een daling ten op zichte van 2011 van 4%. De daling is voornamelijk toe te schrijven
aan de lagere verkopen van reinigingsmachines. Nog steeds worden investeringen in
nieuw materieel uitgesteld, waarschijnlijk als gevolg van de aanhoudende economische malaise. Wel wordt verwacht dat de markt zich in de loop van komend jaar langzaam zal herstellen. Ten opzichte van 2011 stabiliseert de markt voor de institutionele en industriële chemie zich. Ook in 2012 liet de verkoop van desinfectiemiddelen een
stijging zien.
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NVZ beleid 2013-2016

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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Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten

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 2012

Vrijheid van formuleren & behoud van concurrentie
REACH

In 2012 is er door de NVZ weer speciale aandacht geschonken aan het communiceren
van de wijze waarop de diverse grondstoffen in onze branche gebruikt worden. Om er
zeker van te zijn dit gebruik veilig is, moeten de grondstofleveranciers hierover geïnformeerd worden om een goede veiligheidsbeoordeling te kunnen maken. Indien zij tot
de conclusie komen dat het gebruik inderdaad veilig is, wordt dit kenbaar gemaakt
door middel van een bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad (Vib). In deze bijlage wordt
dat dan omschreven in de vorm van zogenaamde blootstellingsscenario’s. Om dit op
een zo geharmoniseerd mogelijke manier te kunnen, heeft de NVZ, samen met de
AISE, het initiatief genomen om tot een set van gestandaardiseerde gebruiken te
komen. In dit kader is de matrix van gebruiken, die een aantal jaar geleden gepubliceerd is, samengevat tot een beperkt aantal zogenaamde ‘Contributing Scenario’s’.
Hiermee wordt het voor de grondstofleveranciers niet alleen gemakkelijker om de
gebruiksbeoordeling van onze branche op te nemen, maar ook wordt er een veel groter deel van onze gebruiken afgedekt. Ten slotte is ook de informatie die wij op deze
wijze terug krijgen makkelijker te gebruiken door onze leden.
Fabrikanten moeten voor hun mengsels volgens REACH de informatie uit de Vib’s van
alle gebruikte grondstoffen evalueren. Met deze evaluatie moet er verzekerd worden
dat het gebruik van hun producten door de klanten veilig is. Dit hoeft echter niet, zoals
voor grondstoffen verplicht is, via een bijlage bij het Vib. In 2012 heeft de NVZ een project gestart om de communicatie van deze evaluatie toch op een gestandaardiseerde
manier te kunnen laten verlopen, het Generic Exposure Information Sheet (GEIS-) project. Uiteindelijk moet dit project ertoe leiden dat we met de GEIS een communicatiesysteem ontwikkelen waarmee het voor de eindgebruikers een stuk eenvoudiger wordt
om de informatie uit een Vib te verwerken.
Nu de REACH wetgeving 5 jaar van kracht is, is deze in 2012 door de Europese
Commissie op vele punten geëvalueerd. Hoewel er geconcludeerd is dat REACH naar
behoren werkt, is er wel de behoefte aan een aantal aanpassingen uitgesproken,
zolang deze niet de wetstekst van REACH zelf wijzigen. De NVZ is het met deze conclusie eens. Wel is zij van mening dat met betrekking tot communicatie in de keten er
12
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nog genoeg te verbeteren valt. Samen met de AISE is de NVZ hiermee in druk overleg
met alle ketenpartners.
Het is vandaag de dag erg lastig om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Iedereen wordt vanuit diverse bronnen overspoeld met
informatie over REACH, CLP en andere wetgevingen. De NVZ houdt al deze informatie
actief voor haar leden bij. Zij stelt wekelijks de NVZ Regulatory update samen, om alle
leden regelmatig op de hoogte te houden van de relevante ontwikkelingen in de wetgevingen waar, door onze leden, aan voldaan moet worden.
Veiligheidsinformatiebladen
Vertegenwoordigers van de chemische industrie hebben gezamenlijk een document
opgesteld over de mogelijkheden om met moderne communicatiemiddelen (email,
website) Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar te stellen. De NVZ is hier ook actief
bij betrokken geweest. Tevens worden in dit document opties beschreven voor het elektronisch verzenden van een Veiligheidsinformatieblad. Hoewel de ECHA en een aantal
Lidstaten nog altijd hun bedenkingen hebben bij het document heeft de industrie
besloten het desondanks te publiceren.
In december van 2012 is de deadline verstreken om ook voor mengsels te voldoen aan
de in REACH vastgestelde structuur van een Vib. Naast interne communicatie over
deze verplichting is de NVZ door de overheid gevraagd om actief deel te nemen aan
een voorlichtingsprogramma van de Kamer van Koophandel over dit onderwerp. De
NVZ heeft hier gehoor aan gegeven door betrokken te zijn bij zowel een voorlichtingsfilmpje over het Vib als bij voorlichtingsdagen voor ondernemers.

huid en ogen ingedeeld te worden. Vandaar dat de AISE een testprogramma heeft
opgezet op basis van in-vitro testen. Op basis van deze testen wordt een grote database aangelegd, die vervolgens gebruikt kan worden om te bridgen. Deze database komt
beschikbaar voor alle producenten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen. Om
alle bedrijven in staat te stellen op de juiste manier van deze informatie gebruik te
maken, heeft de AISE een structuur voor een expert-netwerk voor indeling samengesteld.
In oktober heeft de AISE een aantal webinars georganiseerd om de overheden van de
lidstaten op de hoogte te stellen van de voortgang van dit initiatief. De AISE heeft hiertoe een informatiepakket samengesteld om te delen met de overheden. In Nederland
is dit verstuurd naar de NVWA, RIVM en het Ministerie van VWS. Nederland staat niet
alleen positief tegenover dit initiatief maar denkt ook met de AISE mee.

Detergentenverordening

Met de wijziging van de detergentenverordening in 2011, is in 2012 de ‘NVZ
Handleiding Detergentenverordening‘ vernieuwd. De handleiding omvat nu ook de
nieuwe verplichtingen van de verordening, waaronder het fosfaatverbod. Naast textielwasmiddelen geldt ook vanaf 1 januari 2017 een fosfaatverbod voor vaatwasmiddelen. In de handleiding wordt ook aandacht besteed aan de verplichting om de dosering
van machinevaatwasmiddelen op de verpakking te vermelden.

Seveso-richtlijn

Binnen CLP dreigen, door strenge rekengrenzen, bijna alle producten als bijtend voor

Eind juli 2012 is de nieuwe Seveso (III) richtlijn gepubliceerd. Deze richtlijn legt regels
vast voor de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn,
en de beperking van de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het
milieu, teneinde op coherente en doeltreffende wijze een hoog niveau van bescherming binnen de hele Unie te waarborgen.
Herziening van de richtlijn was nodig vanwege de nieuwe stoffenclassificatie, REACH
en de CLP-verordening. Bovendien zijn onderdelen geactualiseerd, zoals de openbaarheid van informatie, inspecties en de uitwisseling van informatie met de Commissie.
Vanaf 1 juni 2015 moet deze Richtlijn in alle Lidstaten de thans geldende Seveso II
richtlijn hebben vervangen. In Nederland zal implementatie plaatsvinden via het zogenaamde BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).
De wijziging heeft veel discussie opgeleverd over de vraag of er meer bedrijven onder
de richtlijn komen te vallen als gevolg van de nieuwe stoffenclassificatie. Nederland
wilde niet dat nog meer bedrijven onder de richtlijn zouden komen te vallen en wilde

14
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CLP

Op Europees niveau wordt door de NVZ, samen met de AISE, hard gewerkt aan het uniform aanleveren van informatie aan antigifcentra voor alle Europese landen. Deze harmonisatie van de antigifcentra is een van de speerpunten van de Nederlandse overheid. De analyse van de Europese Commissie geeft aan dat harmonisatie mogelijk is.
In CLP is bepaald dat ook oplosbare verpakkingen aan de etiketteringsverplichting
moeten voldoen. Pogingen om dit type verpakkingen hiervan vrij te stellen zijn niet
gelukt. De AISE CLP werkgroep, waar de NVZ deel van uitmaakt, gaat kijken naar mogelijkheden om de informatie op deze doseerverpakkingen dan ten minste zo veel mogelijk te minimaliseren.
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nieuwe administratieve verplichtingen zoveel mogelijk voorkomen. Het eindresultaat
komt hierbij dicht in de buurt.

Inspecties

De brand bij Chemie-Pack op 5 januari 2011 heeft ook zijn doorwerking gehad in het
inspectiebeleid in 2012. Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar dan ook één of
meerdere malen bezoek gehad van een inspecteur. In sommige gevallen hebben deze
inspecties tot veel werk voor onze leden geleid.
Hoewel veel bedrijven klagen over het nut van inspecties, leert de ervaring dat inspecties noodzakelijk zijn. Zo is er bij verschillende BRZO-bedrijven een onaangekondigde
inspectie uitgevoerd. Hier is gekeken naar specifieke risicoaspecten, zoals registratie
en opslag van gevaarlijke stoffen. Driekwart van de bedrijven bleken hierbij in meer of
mindere mate in overtreding te zijn. Hieruit kon dan ook de conclusie worden getrokken dat het wel degelijk zin heeft om bedrijven ‘onaangekondigd’ te controleren.

Opslag gevaarlijke stoffen

Ook in 2012 was de NVZ zeer actief betrokken bij het tot stand komen van richtlijnen
inzake opslag van chemische stoffen, de zogenaamde PGS’en (Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen). Het probleem waar de industrie mee worstelt is dat de meeste
richtlijnen niet geschikt zijn voor chemische stoffen en mengsels. Ze borduren veelal
voort op risico’s die te maken hebben met brandbaarheid. Dit leidt ertoe dat veel maatregelen te zwaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld watergedragen mengsels, welke voornamelijk in onze branche gebruikt worden. De NVZ heeft het initiatief genomen om tot
een meer realistische systematiek te komen van de risico’s van gevaarlijke stoffen en
mengsels, en deze te koppelen aan opslagmaatregelen. Deze systematiek is positief
ontvangen en in 2013 zal aan de hand hiervan de PGS 31 (opslag van chemische stoffen en mengsels in boven- en ondergrondse tanks) ontwikkeld worden. Tevens is het
de bedoeling om in de PGS 31 ook het gebruik van bijvoorbeeld IBC’s en Isotainers te
regelen.
De NVZ is ook actief betrokken geweest bij de (vooralsnog) beperkte wijziging van de
PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen). In de loop van 2012 is deze PGS op
een aantal punten verbeterd. De programmaraad heeft ook besloten om in 2013 te
starten met een grondige herziening van PGS 15.
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Biociden

Met de komst van de nieuwe Biocidenverordening, die in de zomer van dit jaar van
kracht is geworden en op 1 september 2013 de Biocidenrichtlijn volledig komt te vervangen, is ook in 2012 op het gebied van biociden voor de NVZ een taak weggelegd
om de leden bij de voorbereidingen van deze overgang te ondersteunen.
Nederland behoord tot de koplopers met een zeer uitgebreid en duur toelatingsbeleid
voor biociden.
In Nederland was ook in 2012 de handhavingsstrategie over reinigen versus desinfecteren een groot discussiepunt. In 2011 was al aangegeven dat er in dit kader behoefte is aan een leidraad voor de bepaling van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. Na enige voorbereiding door een werkgroep van het Kennisnetwerk
Biociden hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen VROMInspectie) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een beslisboom hiervoor vastgesteld.
De bepaling van de grens is belangrijk omdat er voor biociden aanvullende regelgeving
van toepassing is op handel en gebruik en er bij de afnemer onduidelijkheid zou kunnen ontstaan op het moment van aankoop of gebruik. Het is een gegeven dat een voor
de mens aanvaardbare hygiënische toestand in werk of leefomgeving ontstaat door
regelmatige reiniging. Slechts in specifieke gevallen zal desinfectie noodzakelijk zijn.
Desinfectiemiddelen vallen onder het begrip biocide.
Biociden mogen in Nederland uitsluitend met een toelating op de markt worden
gebracht op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb).
Reinigingsmiddelen moeten naast de eisen uit de Wet milieubeheer ook voldoen aan
de eisen van het Besluit detergentia milieubeheer. Er bestaat geen toelatingssysteem
voor reinigingsmiddelen. Reinigingsmiddelen die bedoeld zijn als biociden, dienen te
voldoen aan de eisen op grond van de Wgb.
De NVZ en de inspecties verschillen in mening met betrekking tot het aanwendingscriterium. De NVZ is namelijk van mening dat, als er geen sprake is van enige claims inzake desinfectie, en dit ook niet tot uiting komt in enige vorm van reclame, het product
een reinigingsmiddel is. De inspectie vindt dat als een product een biocide actieve stof
bevat, en het gebruik wijst op een biocide toepassing (bijvoorbeeld omdat naast vuil
ook bewust micro-organismen weggehaald worden, of omdat zij van mening zijn dat bij
de toepassing een biocide werking nodig is), het product een desinfectiemiddel is. De
NVZ is druk bezig om hier komende jaren meer duidelijkheid over te krijgen.
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Gedifferentieerd handhavingsbeleid

In 2012 hebben er diverse gesprekken met het ministerie van I&M plaatsgevonden om
tot een meer werkbare aanpak voor het gedifferentieerd handhavingsbeleid te komen.
Het Ctgb heeft hier gehoor aan gegeven. Zo heeft zij de industrie meer ruimte gegeven
om ontbrekende studies/gegevens aan te leveren, waardoor bezwaarschriften achterwege kunnen blijven.

HOPE

Een van de grotere NVZ projecten waar in 2012 mee gestart is is HOPE: Hulp en
Ondersteuning van Producenten van Eindproducten. Dit is een gezamenlijk initiatief
van de drie brancheverenigingen op de Waterigeweg; naast de NVZ ook de
Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) en de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV).
In een vijftal werkgroepen worden bij dit project praktische oplossingen gezocht voor
het uitvoeren van de complexe regelgeving voor formulerende bedrijven.
De BRZO/Veiligheid Voorop werkgroep houd zich onder andere bezig met de in dit
Jaarbericht beschreven uitdagingen die de Seveso-richtlijn stelt. De leden van deze
werkgroep leveren commentaar op de Nederlandse implementatie van de richtlijn
(BRZO), welke de NVZ meeneemt in de besprekingen hiervan.
De werkgroep ‘PGS 15/BRL K903’ ontfermt zich over de problemen rondom de
Nederlandse opslagregelgevingen. Ook hier leveren de leden regelmatig commentaar
op voorstellen en aanpassingen. Met de actieve betrokkenheid van de NVZ bij deze
opslagregelgevingen kunnen ook hier de meningen van de leden van deze HOPE-werkgroep direct meegenomen worden bij de besprekingen.
De NVZ Grondstoffenlijst wordt al enkele jaren gebruikt, van bedrijven uit de detergenten-industrie in Nederland tot inspectiediensten en de overkoepelende Europese
detergentenorganisatie AISE. Waar nu echter de belangrijkste eigenschap van de lijst
de gevaarsindelingen van de stoffen zijn, werd er door deze werkgroep geconstateerd
dat er ook veel potentie in aanvullende gegevens van stoffen te vinden is voor de lijst.
Voor bijvoorbeeld het samenstellen van RI&E’s van mengsels en grondstoffen zijn veel
gegevens van een stof nodig. Als van grondstoffen de benodigde gegevens al zijn opgenomen in de Grondstoffenlijst, hoeven deze slechts ingelezen te worden vanuit RI&E
tools. De HOPE-werkgroep ‘NVZ Grondstoffenlijst’ houdt zich daarom bezig met het
bepalen van uitbreidingen en aanpassingen van de grondstoffenlijst ten behoeve van
het nut van de lijst voor de gebruikers.
De Inspectie SZW heeft aangekondigd de komende jaren steeds meer te gaan controleren of bedrijven voldoen aan de verplichting een Risico-Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) voor chemische stoffen en mengsels die gebruikt worden op de werkvloer op te
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stellen, en hieraan invulling te geven door middel van minimalisatie van deze risico’s.
Het grote aantal grondstoffen en mengsels waar in onze branche in meerdere processen mee gewerkt wordt, betekent echter dat de verplichting van RI&E’s een significante hoeveelheid werk met zich meebrengt. Met name voor MKB’s is deze verplichting
moeilijk te realiseren. Voor alle gebruikte stoffen, mengsels en gebruiksprocessen zou
immers een risico inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd moeten worden.
Voornamelijk op het gebied van het verzamelen van gegevens en het invullen ervan in
blootstellingstools is hierbij tijdrovend. De HOPE-werkgroep ‘RI&E/REACH gegevens’richt zich daarom op het op een zo efficiënt mogelijk invullen van deze verplichtingen,
en te komen tot een handleiding die moet leiden tot een zo groot mogelijke veiligheid
bij de productie van onder meer was- en reinigingsmiddelen.
De werkgroep ‘Basisveiligheid chemie-training en opleiding’ is tot stand gekomen door
het waargenomen gebrek aan cursussen waarbij het gebied van chemische basisveiligheid slechts beperkt wordt meegenomen. Hoewel veel veiligheids-opleidingstrajecten chemie wel meenemen, is de informatie die hierbij aangeboden wordt vaak niet
voldoende om werknemers van chemiebedrijven te instrueren over de gevaren van
chemicaliën en bijvoorbeeld de gevaar symbolen uit CLP. Hiermee ontstaat een gat in
de kennis van medewerkers van (chemie) bedrijven. Het doel van deze werkgroep is
dan ook de mogelijkheden onderzoeken om dit gat te vullen.

Arbo

De NVZ besteed ook tijd aan het onderhouden van contacten bij overheidsinstanties.
Zo is er een goede relatie met Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Hiermee
kan de NVZ haar leden ook goed ondersteunen bij inspectiegeschillen. Daarnaast
biedt dit de mogelijkheid om de SZW te betrekken bij industrie-initiatieven, en hiermee
een officiële goedkeuring voor deze initiatieven mogelijk te maken. Zo zal onze contactpersoon bij SZW betrokken gaan worden bij de RI&E HOPE-werkgroep, om de aanpak ook in lijn te houden met de eisen van inspectie.

Transport

Op 1 januari 2013 is de nieuwe ADR-2013 van kracht geworden. In deze ADR zijn enkele wijzigingen doorgevoerd waar de leden invulling aan moeten geven. Een belangrijke
wijziging is de verduidelijking over het vervoeren van volle vrachtwagens van LQ.
Vrachtwagens met een maximale massa van meer dan 12 ton moeten worden voorzien
worden van het LQ bord (nieuw in het ADR2011) op de voor- en achterzijde van de
transporteenheid, tenzij andere gevaarlijke goederen in de transporteenheid mee wor20
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den vervoerd waarbij de oranje borden voorgeschreven zijn. Optioneel mag dan naast
het oranje bord nog het LQ bord worden aangebracht.
Het Europees verdrag voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ondergaat
elke twee jaar een aanpassing. Inmiddels zijn er al diverse wijzigingen voor de ADR
2015 voorgesteld. De Nederlandse overheid speelt een actieve rol in deze vervoersregelgeving, reden voor de NVZ om actief vinger aan de pols te houden. Daarnaast is de
NVZ actief betrokken bij de AISE transport werkgroep.
Ecolabel
Op het gebied van Ecolabel zijn een aantal belangrijke zaken gewijzigd. Door de nieuwe CLP-criteria voor milieugevaarlijk zijn eigenlijk geen enzymen toe te passen volgens
de ecolabelcriteria. De Europese Commissie heeft daarom enzymen op de uitzonderingslijst voor de ecolabelcriteria voor huishoudelijke wasmiddelen en vaatwasmiddelen gezet.
Verder zijn de milieucriteria voor de toekenning van het Ecolabel voor textielwasmiddelen en vaatwasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik vastgesteld. Als
een product onder een van deze productgroepen valt en voldoet aan de criteria en bijbehorende eisen voor beoordeling en controle, komt het product in aanmerking voor
het EU milieukeurmerk.

Veiligheid in een veranderende omgeving

Op 16 februari werd de jaarlijkse Nielsenbijeenkomst gehouden. In de bijeenkomst
werd door de heer Conijn van Nielsen ingegaan op een aantal algemene trends op de
consumentenmarkt en die voor was- en reinigingsmiddelen en cosmetica in het bijzonder. De bijeenkomst werd door zo’n tachtig leden van NVZ, NCV en NAV bezocht.
In september hield de NVZ-Nifim haar ledenvergadering. De vijfentwintig aanwezigen
werden door de heer De Mol van Otterloo op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de verpakkingenbelasting. Deze wordt in 2013 vervangen door een
afvalstoffenheffing, die hoogstwaarschijnlijk een stuk lager zal zijn dan in de oude situatie.
Op 14 november organiseerde de NVZ samen met NCV en NAV een voorlichtingsbijeenkomst over verpakken. Marion Beugelsdijk, Packaging Specialist bij DE Master
Blenders ging aan de hand van een actuele casus in op de Essentiële Eisen die aan
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verpakkingen worden gesteld. Na haar sprak de directeur van het afvalfonds verpakkingen, Cees de Mol van Otterloo, onder andere over de nieuw in te stellen Afvalbeheersbijdrage verpakkingen.

Vertrouwen en reputatie

Op 24 april 2012 vond de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van
Zeepfabrikanten (NVZ), Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en de Nederlandse
Aerosol Vereniging (NAV) plaats. De verenigingen mochten gezamenlijk ongeveer 150
deelnemers verwelkomen, in het sfeervolle Klooster Cenakel in Soesterberg.
Na een besloten ledendeel in de ochtend van de afzonderlijke verenigingen, volgde de
themabijeenkomst ‘Duurzaamheid: de tweede stap’. Het thema sloot naadloos aan bij
dat wat speelt binnen de bedrijven op dit moment. Uit de reacties bleek dan ook dat
de presentaties bruikbare informatie gaven bij het verder verduurzamen van de
bedrijfsvoering.
Het spits werd afgebeten door Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren
aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Utrecht Sustainability Institute. Zij
schetste hoe het algemeen bewustzijn van duurzaamheid zich door de jaren heeft ontwikkeld. Vanaf 1970 groeide de verontrusting over het milieu. De groei van welvaart

ging gepaard met vervuiling van het milieu en de uitputtendheid van grondstoffen. In
1987 introduceerden overheid en bedrijfsleven duurzame ontwikkeling. De trends in
duurzaam ondernemen groeiden van defensief naar innovatief. De noodzaak om verder te innoveren, is groot. Nu worden de effecten namelijk pas echt zichtbaar.
Suzanne van der Pijll is Managing Partner bij Schuttelaar & Partners en verantwoordelijk voor de advisering inzake duurzaamheid en MVO. Zij benadrukte in haar presentatie het belang van een duurzame bedrijfsvoering en manieren om dat te bereiken. Belangrijke pijlers volgens haar, zijn: grondstoffen, eerlijke informatie (transparantie), duurzame verpakkingen, watergebruik en prijs. Met name voor de cosmeticabranche en die van was- en reinigingsmiddelen geldt, dat veel winst te behalen is bij
het thuisgebruik van producten. Dan moet vooral worden gedacht aan het verminderen van het (warm) watergebruik door consumenten.
Na zijn carrière bij Reed Elsevier Duitsland, besloot Jan van Betten dat hij zijn kennis,
ervaring en netwerk goed kon inzetten voor een duurzame samenleving. Hij richtte
Nudge op, een consumentenplatform voor een duurzame samenleving. Zijn bedrijf
zorgt dat burgers zich inzetten voor innovatie en een duurzame samenleving, oftewel
‘verandering van onderaf’. De ervaring van Nudge wijst uit dat mensen bereid zijn zich
in te zetten voor de samenleving, als de activiteiten lokaal zijn, als er snel resultaat is,
als je het samen doet en als de activiteiten ‘young, fun & cool’ zijn.
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NVZ Plan van aanpak: Focus 2013
REACH implementatie en 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.
- Bevorderen van het gebruik van Veiligheidsinformatiebladen in de keten.
- Leden informeren en ondersteunen

Communicatie

- Ontwikkelen van een strategie en het maken van middelen om de publieke acceptatie van en kennis over biociden, desinfectie- en conserveringsmiddelen te vergroten.
- Cursussen voor leden over relevante wet- en regelgeving.
- Verder vergroten van de bekendheid van en het vertrouwen in de website ‘Is Dit
Product Veilig’ (www.idpv.nl); Toevoegen van een onderdeel voor professionele producten.

Biocidenregelgeving

- Verhelderen grenzen tussen reiniginsmiddelen en biociden.
- Analyseren en benoemen van de voor- en nadelen van indeling als biocide.
- Aanpak nationale problemen met gedifferentieerd handhavingsbeleid.
- Communicatie met eindgebruikers.

CLP implementatie

- Bevorderen van een acceptatie van het AISE classificatie model.
- Bepleiten van praktische oplossingen voor verschillende classificatie en labelling
aspecten.
- Problematiek rond extreme pH bij transport
- Leden informeren en ondersteunen

Downstreamproblematiek en ondersteuning bij naleving van
wet- en regelgeving

- Opslag van gevaarlijke stoffen: onder andere PGS 31, Seveso, Hypochloriet
- Indeling en classificatie: onder andere juiste indeling als milieugevaarlijk
- Diverse ‘HOPE’ initiatieven: RI&E, training basis veiligheid chemie, NVZ-grondstoffenlijst, etc.

Duurzaamheid

- Leden informeren over en betrekken bij de Europese projecten, zoals het AISE
Product Stewardship Program voor gelcapsules
- Communicatie met in- en externe belanghebbenden en consumenten(organisaties)
24
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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 2012 verschenen in Professioneel
Schoonmaken, één van de bladen voor de professionele schoonmaaksector.

BOMEN

OVER… VIJF JAAR

REACH

Op 1 juli 2012 is het vijf jaar geleden dat REACH van start is gegaan. Sindsdien
is er veel veranderd: bijna elke chemische onderneming heeft wel één of meer
REACH-coördinatoren in dienst, andere konden de nieuwe regels niet bolwerken
en zijn met hun activiteiten gestopt, adviesbureaus die grossieren in REACHexperts zijn als paddenstoelen uit grond geschoten en overheid houdt de ene na
de ander REACH-inspectie. Voor menige onderneming heeft REACH de boel flink
op z’n kop gezet. Maar hoever is REACH van úw bed? Tijd om hier eens over te
bomen.
Om uw geheugen op te frissen: REACH is een Europese verordening die op 1 juli 2007
van kracht is geworden. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van
Chemische stoffen. REACH verplicht ondernemingen die actief zijn in de Europese economische ruimte en die chemische stoffen produceren, importeren en/of gebruiken,
tot het verzamelen van informatie over de eigenschappen van deze stoffen. Ook moeten aan het gebruik van deze stoffen verbonden risico’s worden beoordeeld. Tevens
moeten de nodige maatregelen worden genomen om de eventueel door de onderneming geconstateerde risico’s te beheersen. Kortom, als een leverancier niet kan aantonen dat het gebruik van een stof in een bepaalde toepassing veilig is, mag deze stof
niet in de toepassing worden gebruikt.
Geen veilig gebruik, geen markt.
Inmiddels is op 1 december 2010 de eerste registratie deadline verstreken. Alle hoge
productievolume (meer dan 1000 ton per leverancier) stoffen moesten vóór die datum
geregistreerd zijn. In de Europese Unie geproduceerde of geïmporteerde stoffen waarvoor dat niet gebeurd is, mogen niet meer verkocht worden. Belangrijk onderdeel van
26
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het registratieproces is een veiligheidsbeoordeling. Om deze te kunnen uitvoeren
moesten de gebruikers aan hun leveranciers vertellen waarvoor en hoe ze hun stoffen
gebruiken. Hiervoor is een communicatiesysteem ontwikkeld, dat bekend staat als het
gebruiksdescriptorsysteem. De NVZ heeft met dit systeem alle gebruiken van haar
leden in kaart gebracht. De grondstofleveranciers zijn hiermee aan de slag gegaan en
inmiddels wordt langzaam maar zeker bekend welke stoffen wel en welke stoffen niet
door de leverancier veilig bevonden zijn om te gebruiken in reinigingsmiddelen.
Rol van de fabrikanten van reinigingsmiddelen
Fabrikanten van reinigingsmiddelen moeten nagaan of de door hen gebruikte grondstoffen inderdaad als veilig beoordeeld zijn, voor de toepassingen in hun producten.
Indien dit niet het geval is, betekent dit in veel gevallen dat het product hergeformuleerd moet worden, of dat het product niet meer verkocht mag worden. Dit laatste hoeft
niet, als een fabrikant van het reinigingsmiddel zélf een veiligheidsbeoordeling uitvoert. Een kostbare, maar soms ook noodzakelijke exercitie. Daarnaast hebben de
grondstofleveranciers aangegeven welke voorwaarden door hun aan het veilig gebruik
worden gesteld. Denk hierbij aan een maximale concentratie in een reinigingsmiddel
tot het nemen van beschermende maatregel zoals plaatsen van een kostbare afzuiginstallatie of zoiets simpels als het dragen van handschoenen.
Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)
Het Veiligheidsinformatieblad (Vib) is het instrument om bovengenoemde informatie
van de leverancier verder door te geven in de keten aan zijn afnemers. Ook het Vib is
in het kader van REACH aangepast. Vanaf 1 december 2010 moeten leveranciers van
stoffen hun informatie aanleveren volgens de nieuwe regels voor het Vib. Leveranciers
van reinigingsmiddelen moeten vanaf 1 december 2012 de Vib in de nieuwe vorm
gaan gebruiken. Dit betekent dat er veel meer informatie dan voorheen op u af gaat
komen. Zo bevatten straks de nieuwe Vib’s, naast 16 hoofdrubrieken en 49 sub rubrieken waarin verplicht informatie verstrekt moet worden. In rubriek 1 wordt dan aangegeven waarvoor het product gebruikt mag worden. Als hier bijvoorbeeld staat ‘machinale vloerreiniger’, dan mag dit middel niet met emmer en vlakmop gebruikt worden.
De verwachting is dat in de praktijk de gebruikstitels zo algemeen mogelijk gesteld zullen gaan worden.

REACH in de praktijk
Omdat leveranciers van grondstoffen vaak geen tijd hadden een uitgebreide en gedetailleerde veiligheidsbeoordeling te maken, is vaak van het ‘worst-case scenario’ uitgegaan. Dit betekent dat er in de nieuwe situatie voor sommige producten zware, maar
vaak totaal niet relevantie, veiligheidsmaatregelen worden voorgeschreven. We zijn bijvoorbeeld een situatie tegengekomen dat je in feite handschoenen moet voorschrijven
bij het gebruik van een handenreiniger. Ook zijn er heel veel toepassingen gewoon vergeten, waardoor deze niet meer mogen. Na 2010 is er dan ook heel wat gecorrespondeerd tussen de grondstofleveranciers en de fabrikanten van reinigingsmiddelen, om
dit soort zaken recht te zetten.
Inspecties
Inmiddels is ook de inspectie actief aan de slag gegaan met REACH. Fabrikanten van
reinigingsmiddelen moeten kunnen aantonen dat de gebruikte grondstoffen ook daadwerkelijk voor de toepassingen zijn toegestaan. En ook u kunt meer inspecties verwachten. Immers, u moet kunnen aantonen dat u de verplichtingen uit het Vib daadwerkelijk in praktijk brengt. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. En let op: de nieuwe
praktijk van inspecties is: éérst beboeten en dan pas praten.
Hoe verder?
Inmiddels komt de volgende REACH-registratiedeadline eraan, deze ligt op 1 juni 2013.
In deze ronde komen alle stoffen van meer dan 100 ton per leverancier aan de beurt.
De vrees van de leveranciers van reinigingsmiddelen is dat in deze ronde hele belangrijke grondstoffen kunnen uitvallen. Een tip vanuit de NVZ: De NVZ heeft alleen het
gebruik dat bij haar leden bekend is, meegenomen in het gebruiksdescriptorsysteem.
Mocht u een product op een andere wijze gebruiken dan is voorgeschreven in het Vib,
meldt dit dan aan uw leverancier. Hij kan u dan helpen vaststellen of uw wijze van
gebruik toch veilig is. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat dit gebruik in de toekomst niet langer meer is toegestaan.

BOMEN

OVER…

DUURZAAM

INNOVEREN

U bent op uw beurt verplicht om de informatie van uw leveranciers door te geven aan
uw medewerkers. Hier hoort ook bij dat u voorziet in de voorgeschreven technische
en/of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Over innovaties in de schoonmaaksector wordt veel gepubliceerd en er zijn heel
veel prijzen voor te winnen. Maar sommige innovaties blijken bij nadere beschouwing niet meer te zijn dan het verpakken van oude wijn in nieuwe zakken. Vaak
onder het mom van duurzaamheid. We hebben aan dit fenomeen in deze rubriek
al regelmatig aandacht besteed.
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Dit keer willen we het hebben over de waarde en het belang van innovatie in relatie tot duurzaamheid.
De komende jaar zal duurzaamheid hoogstwaarschijnlijk één van de belangrijkste thema’s op de maatschappelijke agenda blijven en één van de drijvende krachten achter
innovaties. Overigens is duurzaamheid nog niet zo heel lang een vanzelfsprekend
begrip. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw begon de verontrusting over het milieu
te ontstaan: de groei van welvaart ging gepaard met vervuiling van het milieu en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. De overheid zette toen in op ‘minder, minder,
minder’, om het milieu te redden. Echter, het bleek dat de samenleving weliswaar
steeds milieubewuster werd, maar niet bereid was tot ‘minder, minder, minder’. Sterker
nog, de welvaartsgroei zorgde eerder voor ‘meer, meer, meer’. Halverwege de jaren ’80
ging men anders tegen de problematiek aankijken en introduceerden overheid en
bedrijfsleven het begrip ‘duurzame ontwikkeling en groei’. Uitgangspunt is dat je enerzijds kan houden wat je hebt en zelfs groeit, terwijl je anderzijds zorgt dat deze groei
gepaard gaat met minder belasting van mens en milieu. Dat vraagt dus niet om ‘minder, minder, minder’ maar om ‘anders, anders, anders’.
Van defensief naar innovatief
Op de NVZ-jaarvergadering eind april, werd bij bovenstaande trend uitgebreid stil
gestaan door Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren en directeur van het
Utrecht Sustainability Institute. Zij benadrukte nog eens de noodzaak voor het bedrijfsleven om vanuit het defensief te groeien naar een innovatieve strategie. De noodzaak
om (verder) te innoveren is groot en urgent.
Wat er nu onder het mom van duurzaamheid gebeurt, is dat scholen, ziekenhuizen en
andere instellingen, alsmaar viezer worden. Maar, bovenstaand vrij vertaald naar de
schoonmaaksector betekent dit dat objecten minstens zo schoon zijn als ze waren (of
zelfs nog schoner), zonder dat dit een grotere belasting met zich mee brengt. De uitdaging is dus om anders en slimmer om te gaan met de inzet van schoonmaak.
Uitdaging van de NVZ leden is om u hierbij te helpen. En dat de NVZ-leden innovatie
serieus nemen, is bijvoorbeeld te zien aan het groot aantal genomineerden voor de
ISSA/Interclean Amsterdam Innovation Awards 2012.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Als je kijkt naar de innovaties in de schoonmaakindustrie, dan zijn deze vandaag de
dag bijna allemaal gericht op duurzaamheid. En de verwachting is dat dit alleen nog
maar zal toenemen, omdat de samenleving in steeds grotere mate vraagt om duurzame oplossingen voor schoonmaakvraagstukken. Toch blijkt het lastig om in dezen het
30
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kaf van het koren te scheiden. Er zijn nog altijd bedrijven die duurzaamheid primair als
marketinginstrument zien en waarbij de claims beter zijn dan de vinding.
Een bedrijf dat succesvol duurzaam wil ondernemen, is van werkvloer tot aan de top
doordrongen van het belang hiervan. Duurzaam ondernemen, en daarmee innoveren,
zit daar in de haarvaten van de organisatie. Succesvolle innovaties komen dan vaker
voort uit een, bijna idealistische gedrevenheid (ondernemerschap), dan uit financieeleconomisch motieven. Zaak dus, om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
in je organisatie te verankeren.
Eerlijkheid en transparantie
Belangrijk bij MVO zijn eerlijkheid en transparantie. Of het nou gaat om de herkomst
van de grondstoffen die je gebruikt, de manier waarop je omgaat met je afval, de wijze
waarop het personeel wordt behandeld, de manier waarop de meerwaarde van producten of diensten wordt verdeeld over de keten, het is belangrijk inzichtelijk te maken
hoe hier mee omgegaan wordt. Ook dat vraagt nieuwe manieren van werken. Dit werd
op de NVZ-jaarvergadering nog eens bevestigd door Suzanne van der Pijll van
Schuttelaar & Partners. Zij gaf aan dat het belangrijk is dat voor producten en diensten
een fatsoenlijke prijs berekend wordt, waarbij transparant is welk deel van de keten
welke prijs ontvangt. Als een bedrijf probeert oude wijn in nieuwe zakken te verkopen,
lukt dat alleen als zij daar niet transparant over zijn.

tieven te verbinden, te versterken en te versnellen. Zij zijn ervan overtuigd dat verduurzaming de optelsom is van vele stappen, klein en groot. Nudge bewijst dat vanuit
samenleving veel goede ideeën te distilleren zijn. Wellicht is het ook voor de schoonmaakketen interessant om vaker het oor te luisteren te leggen bij de basis; de werknemer in de fabriek of de schoonmaker op de werkvloer heeft soms een verrassend
vernieuwende kijk op dingen. Wellicht dat we op de volgende Interclean spannende en
innovatieve uitwerkingen zullen zien van deze denkwijze.

BOMEN

OVER… DE VERPLICHTINGEN VAN EEN
INFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDS-

Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Heeft u deze zin ooit wel eens gezien in
een Veiligheidsinformatieblad (Vib)? Nee? Toch staan dit soort zinnen regelmatig
in een Vib. U als werkgever dient er voor te zorgen dat deze instructie, indien
nodig, ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hem of haar naar buiten laten
dragen volstaat meestal, maar voor sommige delen van Nederland is deze actie
alleen uitvoerbaar als u zelf voor een ruimte met frisse lucht zorgt. Mooie aanleiding voor de NVZ om weer eens stil te staan bij het Vib en vooral bij wat er van
u als ontvanger verwacht wordt, wat u ermee gaat doen.

De samenleving als inspiratiebron
Natuurlijk groeien duurzame innovaties niet aan bomen. Ook al heb je als bedrijf nog
zo’n groot innovatiebudget, je hebt niet van vandaag op morgen een nieuwe, duurzame, innovatie. Innovaties komen voort uit vaak toevallige vindingen van medewerkers
van een bedrijf. Maar de bedrijfscultuur moet wel zodanig zijn dat ze het doen van dit
soort vindingen stimuleert. Als u dus niet MVO bent, kunt u niet verwachten dat uw
medewerkers snel tot duurzame innovaties komen. Het is belangrijk voeling te houden
met de samenleving. Aan de ene kant kan je dat doen door bijvoorbeeld mensen voor
te lichten. Een bekend voorbeeld uit de schoonmaakbranche is het initiatief ‘1 miljoen
druppels’, waarmee Asito probeert 1 miljoen mensen een beetje duurzamer te maken,
door ze wekelijks te voorzien van duurzame tips.

Begin juli was de jaarrapportage van de inspecties REACH en EU-GHS in het nieuws.
De inspecties hebben daarbij niet alleen gekeken naar hoe goed de REACH-regelgeving
wordt nageleefd bij toeleveranciers, maar zij hebben vooral ook onderzocht hoe de
eindgebruikers, in dit geval autopoetsbedrijven, omgaan met REACH en de veiligheidsinformatie, die zij in het kader van REACH (in de vorm van een Vib) ontvangen hebben.
Het goede nieuws is dat alle gecontroleerde bedrijven op de hoogte blijken te zijn van
REACH. Het slechte nieuws is dat echter 90% van deze autopoetsbedrijven niet aan
REAC H en Arbo-regelgeving blijkt te voldoen. Vib’s waren niet aanwezig of soms jaren
verouderd. En als ze aanwezig waren, bleken ze meestal maagdelijk opgeborgen te zijn
in een kast. Gevolg is dat bedrijven vaak niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid
van gevaarlijke stoffen en dat maatregelen die in de Vib’s worden voorgeschreven,
nageleefd worden. Reden tot zorg dus.

Anderzijds zijn er initiatieven, waarbij een beroep gedaan wordt op die mensen waarvoor duurzaamheid al een levenshouding geworden is. Het bekendste voorbeeld hiervan is Nudge. Nudge is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumentenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert door mensen en initia-

REACH Vib-verplichting
Artikel 31 van de REACH verordening verplicht leveranciers van gevaarlijke stoffen en
mengsels om een Vib te verstrekken aan professionele afnemers. De verplichtingen
m.b.t. het Vib voor de afnemer worden beschreven in o.a. artikel 37. De afnemer wordt
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geacht om passende maatregelen te nemen om de risico’s voor mens en milieu te
minimaliseren op basis van de in het Vib verstrekte informatie. Met andere woorden,
als bijvoorbeeld het Vib aanbeveelt dat uw medewerkers bij het werken met het product handschoenen van type A moeten gebruiken, dan is dit geen aardig weetje, maar
een verplichting. Wilt u, als werkgever, ze met een ander type handschoenen laten werken, dan moet u als werkgever kunnen aantonen dat deze minstens zo geschikt zijn.
Verder moet er rekening gehouden worden met artikel 35 van REACH zegt dat werknemers en hun vertegenwoordigers toegang tot de Vib’s hebben. Dus zorg ervoor dat
de Vib-kast in ieder geval niet op slot zit.
Wat te doen met het Vib
De informatie in het Vib is over het algemeen veel te technisch voor de werkvloer. Het
Vib staat bol van allerlei chemische en medische termen en sommige Vib’s van stoffen
zijn al opgelopen tot meer dan 250 pagina’s. Gelukkig is dit laatste voor reinigingsmiddelen nog niet het geval. Van u als werkgever wordt niet zozeer verwacht dat u deze
bladen goed kunt archiveren. De bedoeling is dat u ze gaat gebruiken. De werkgever
wordt geacht de inhoud helemaal te begrijpen en het is op basis van REACH en de
Arboregelgeving uw verplichting om de informatie te gebruiken voor uw arbeidsomstandighedenbeleid en risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met andere woorden,
de werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen en informeren over de gevaren
en risico’s van gevaarlijke producten. De werkgever is dus verplicht het Vib te vertalen
in eenvoudige veiligheidsinstructies eventueel aangevuld met een werkvloerinstructiekaart. Dit is veelal een moeilijke klus, waarbij soms hulp van een externe adviseur dringend nodig is.
Het opstellen van veiligheidsinstructies
Als eerste stap voor het opstellen van veiligheidsinstructies dient u goed in kaart te
brengen met welke producten medewerkers moeten gaan werken en hoe hun werkplek
eruit ziet. Zo moeten dus vooraf al een groot aantal vragen beantwoord kunnen worden zoals: Wat zijn de handelingen?; wat is het opleidingsniveau van de medewerkers?, zijn er al voorzieningen op de werkplek (bijvoorbeeld ventilatie, diverse noodvoorzieningen etc.) aanwezig? Vervolgens vindt u in het Vib een zestal blokken met
informatie, die ondergebracht is in een zestiental rubrieken (zie figuur). U vindt hierde
nodige informatie waarmee u bijvoorbeeld vragen als: Waarvoor en hoe mag ik het product gebruiken?, Wat zijn de gevaren van het product?, Zijn er bepaalde persoonlijke
beschermingsmiddelen nodig ?, Hoe moet het product worden opgeslagen? Als u al dit
soort vragen heeft kunnen beantwoorden, stelt u tenslotte de werkinstructies op. Het
is aan u om te bepalen in hoe u deze instructies verder communiceert aan uw mede34
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werkers. Dit mag zowel mondeling, schriftelijk of een combinatie van deze twee. Zolang
u zich er maar van vergewist dat alle medewerkers ze goed begrijpen.
Zorg voor goede communicatie met de leverancier
In praktijk blijkt dat bij het vertalen van een Vib in werkinstructies menig werkgever in
verwarring gebracht wordt of geconfronteerd wordt met aanbevelingen die niet bij zijn
situatie passen. Bijvoorbeeld de eerder genoemde zin: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Deze zin betekent welbeschouwd dat u als werkgever niet kan toestaan dat
iemand met een dergelijk product werkt, zonder dat er iemand anders in de buurt is.
Wie moet hem anders in de frisse lucht brengen als de werknemer er onder uitgaat?
Als een dergelijke zin in het Vib van een reinigingsmiddel staat, betekent dat een
schoonmaker niet met dat middel in zijn eentje in de avond een kantoor of school kan
schoonmaken. En zo komen er regelmatig instructies voor, die leiden tot aanbrengen
van soms kostbare speciale voorzieningen, onmogelijke werkinstructies of moeilijke te
maken afspraken met eventuele hulpverleners.
Tot besluit zouden wij dan ook willen adviseren: Manage uw Vib’s goed. En dat betekent zorg voor een goede communicatie met uw leverancier, raadpleeg hem bij twijfel
over de voorgeschreven instructies, meld hem wanneer u een product op andere wijze
wil gaan toepassen en laat het hem ook weten als u specifieke ervaringen met een product heeft.

BOMEN

OVER…

HET

NUT VAN SAMENWERKEN

Als bij een onderneming een nieuwe directeur komt, dan wil hij zijn stempel op
het bedrijf drukken en zal, hoe dan ook, dingen gaan veranderen. De één doet dit
drastischer dan de ander, maar toch. Een nieuwe topambtenaar bij een overheid
doet hetzelfde: hij wil zijn stempel ergens op drukken. Als ambtenaar heb je hier
doorgaans drie mogelijkheden voor: je gaat projecten bedenken om zaken te stimuleren dan wel te ontmoedigen, je gaat nieuwe regels bedenken of je gaat met
bestaande regels in de hand op alle slakken zout leggen. Projecten kosten geld,
nieuwe regels is tegenwoordig meer een Brusselse aangelegenheid, blijft de laatste over: je stuurt je inspecteurs op pad om bedrijven te controleren en daarbij
het liefst ook de begroting wat meer sluitend te maken.
Voor de inspecties wordt het overigens steeds gemakkelijker om overtredingen te constateren. Ze worden hierbij geholpen door de steeds complexere regelgeving vanuit
Brussel, waar chemische bedrijven mee te maken krijgen. Denk hierbij onder andere
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aan de ingewikkelde regelgeving voor opslag- en transport, de REACH-verordening, de
nieuwe regels voor indelen en etiketteren in de CLP verordening en de zeer ingewikkelde biociden regelgeving. Je moet, vooral als kleinere onderneming, goed bij kas zitten om de nodige deskundigheid in huis te halen om aan al die regels te voldoen. Maar
los van de feitelijke regels is de essentie van de regelgeving veranderd. Kon je je in het
verleden nog wel eens achter de overheid verschuilen, bedrijven blijven nu te allen tijde
volledig aansprakelijk, ook voor eventuele vervolgschade.
Samenwerking in de keten
Die aansprakelijkheid houdt niet op wanneer jouw product de deur uit is. Door de
komst van Europese regelgeving zoals REACH en CLP is ‘samenwerking in de keten’,
dus tussen leveranciers en afnemers, zeer belangrijk geworden. De leverancier van
een eindproduct is verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij op de
markt brengt. Op een zelfde manier bent u verantwoordelijk dat uw medewerkers veilig werken met de producten die ze bij hun diverse werkzaamheden gebruiken.
Brancheverenigingen zoals de NVZ krijgen in dit veranderende speelveld steeds meer
een spilfunctie. Zo ontvangen producenten van reinigingsmiddelen van hun grondstofleveranciers informatie over de eigenschappen van de stoffen die ze daar afnemen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over in welke hoeveelheden mogen de grondstoffen in reinigingsmiddelen worden gebruikt, voor welke toepassingen mogen deze
reinigingsmiddelen worden gebruikt en zijn er eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen en andere maatregelen die moeten worden toegepast. Tegelijkertijd wordt
van de producenten van reinigingsmiddelen verwacht dat ze heel veel informatie geven
aan hun leveranciers. De NVZ heeft dit ingewikkelde communicatieproces met haar
collega-brancheverenigingen gecoördineerd en gestroomlijnd waardoor het bedrijfsleven zeer veel tijd en geld is bespaard.
Voorlichting
Verder is gebleken dat de NVZ haar leden goed informeert. Jaar op jaar blijkt uit de rapportages van bijvoorbeeld de NVWA dat leden van brancheverenigingen als de NVZ
goed presteren. Zij zijn goed en vooral tijdig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Inspecties constateren weinig overtredingen. Ook in situaties waarbij discussie ontstaat met een inspectie is de NVZ dankzij
haar goede relaties met inspectiediensten een goede bemiddelaar gebleken. In dit
kader is het aardig om te weten dat onderzoeken van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie in het verleden reeds hebben aangetoond dat bedrijven
die tijdig goed op de hoogte zijn van (veranderingen in de) wet- en regelgeving, veel
36
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onnodige kosten besparen. Zo verdient het lidmaatschap van een branchevereniging
zich vanzelf terug.
Informatieverstrekking
Informatieverstrekking is niet alleen van groot belang bij het vervaardigen van producten, maar zeker ook voor het gebruik van de producten. NVZ-leden informeren hun
klanten, zodat deze veilig met de producten kunnen werken. Het is dan natuurlijk van
belang dat de informatie op een heldere en eenduidige manier wordt doorgegeven. Om
dat te waarborgen schrijft de wetgeving ook een standaardwijze van informatievoorziening voor, te weten het Veiligheidsinformatieblad. De NVZ verstrekt haar leden diverse hulpmiddelen om dit zo goed mogelijk te doen. Voor derden heeft de NVZ bijvoorbeeld de websites www.nvz.nl en www.isditproductveilig.nl, met hierop veel informatie
over het veilig gebruik van reinigingsmiddelen.
Partners
De NVZ is steeds intensief betrokken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving.
Het belang van onze leden staat hierbij voorop. In het verleden zijn ons, dankzij een
krachtige lobby, veel onuitvoerbare regels bespaard gebleven. Zo zijn bijvoorbeeld de
starre opslagregels van de CPR met de komst van PGS15 sterk vereenvoudigd. Maar
ook bij andere zaken zitten NVZ-leden en hun afnemers aan de zelfde kant van de
tafel. Denk hierbij aan de regels voor het duurzaam aanbesteden van schoonmaakdiensten. NVZ en OSB zijn hier samen opgetrokken om ervoor te zorgen dat onzinnige
en voor de sector schadelijke aanbestedingsregels werden opgesteld. Een goed voorbeeld van hoe samenwerking z’n vruchten afwerpt.
NVZ en OSB hebben op regelmatige basis contact. Met een organisatie als Vereniging
Schoonmaak Research (VSR) is een goede uitwisseling van kennis en informatie. Van
oudsher wordt ook met RAS en SVS regelmatig overlegd. De goede relatie tussen de
verschillende betrokkenen bij de schoonmaakmarkt toont zich ook in de gezamenlijke
organisatie van het mini-congres tijdens de ISSA-Interclean. Daar organiseren partijen,
in samenwerking met ISSA en RAI, elke twee jaar een congres dat gericht is op de
Nederlandse marktpartijen.
Om te buitenwereld goed op de hoogte te brengen van waar de NVZ voor staat en wat
zij voor haar leden doet, heeft de NVZ deze zomer een brochure uitgebracht. U kunt
deze downloaden via www.nvz.nl of in gedrukte versie opvragen via nvz@nvz.nl

38

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten

BOMEN

OVER… RISICOCOMMUNICATIE

Dit product bevat geen X, geen Y, geen Z is 100% biologisch afbreekbaar.
Herkent u dit soort claims die zogenaamd de veiligheid van een product moeten
garanderen? Maar ook al bevat een product bijna helemaal niets, dan nog kan je
niet met droge ogen beweren dat een product zonder meer veilig is. Wat is veilig? Voor de NVZ was dit tien jaar geleden de aanleiding om te starten met een
project dat resulteerde in een website www.isditproductveilig.nl; een website die
in 2012 opnieuw in de belangstelling staat.
Is dit product veilig begint met een vraag waarop het antwoord in principe alleen met
‘ja’ te beantwoorden is. Immers, de wet verbiedt onveilige producten. Echter, het
gebruik van een product brengt soms risico’s met zich mee. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bestaat er altijd een kleine kans dat er iets mis gaat. De vraag ‘Is dit product veilig?’ betekent dus: is de kans dat er een gevaarlijke situatie ontstaat klein
genoeg? Of anders gezegd: is het risico aanvaardbaar? Of een risico aanvaardbaar is,
hangt af van hoe ernstig het gevaar is. Bijvoorbeeld een product dat bijtend is en bij
foutief gebruik kan leiden tot ernstige brandwonden of blijvende oogschade wordt als
heel risicovol gezien. De REACH verordening verplicht de leverancier dan ook de vervolgvraag te beantwoorden: zijn er beheersmaatregelen mogelijk om het risico te verkleinen? Als het antwoord ja is, dan is het product volgens REACH veilig. In dit geval
zouden dus het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril worden voorgeschreven. Voor de beroepsmatige gebruiker geldt vervolgens de wettelijke verplichting om
deze beheersmaatregelen op te volgen
Het ontstaan van de website
Terug naar de genoemde website. Deze is in 2002 voortgekomen uit het Nederlandse
overheidsprogramma Strategisch Omgaan met Stoffen (SOMS); een van de initiatieven
die mede ten grondslag lag aan de totstandkoming van REACH. Een van de doelen van
SOMS was het verbeteren van de uitwisseling van kennis tussen producenten en de
gebruikers van hun producten. De NVZ wilde hier graag een bijdrage aan leveren.
Immers, op Europees gebied had zij een forse bijdrage geleverd in het initiatief HERA
(Human and Environmental Risk Assessment) waarbij risicobeoordelingen zijn uitgevoerd voor ingrediënten die veelvuldig voor reinigingsmiddelen worden gebruikt . De
resultaten zijn gepubliceerd op de HERA website. Omdat deze informatie te ingewikkeld is voor de dagelijkse gebruiker was een vertaling naar de praktijk nodig.
De NVZ is toen een project gestart waarbij naast de NVZ de ministeries van SZW,
VROM, VWS en V&W (RIZA), het Amsterdamse onderzoeksinstituut IVAM en het consumentenvoorlichtingsbureau Milieu Centraal actief betrokken waren. Lange tijd heeft de
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projectgroep geworsteld met twee kernvragen: Wat is de informatiebehoefte bij de
gebruikers van schoonmaakmiddelen en wat is de beste wijze om veel gebruikers te
bereiken. Het breed gedeelde gevoel was toen dat de gebruiker zeer waarschijnlijk niet
om dit soort informatie zat te springen. Maar ondanks dit negatieve gevoel, is de projectgroep toch van start gegaan met het bouwen van de website. Een goede beslissing
en vanwege de stijgende bezoekcijfers besloot NVZ de website na drie jaar in een
nieuw jasje te steken. Nu tien jaar verder kunnen we concluderen dat inmiddels veel
gebruikers de weg naar de website gevonden hebben.
Risicocommunicatie
Dat producten veilig zijn, leidt nog niet automatisch tot een veilig gevoel bij de gebruiker. Een veilig gevoel hangt af van hoe de gebruiker de kans en de ernst van het gevaar
waarneemt. De interpretatie van de gebruiker speelt een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan vliegen versus autorijden. Theoretisch is vliegen een veel veiliger transportmiddel dan een auto. Toch voelt zelfs iemand met vliegangst zich meestal veilig achter
het stuur, want we zijn vrijwel allemaal goede chauffeurs en hebben daarmee de risico’s onder controle. In het algemeen hangt de bereidheid om een risico te aanvaarden
onder meer af van wat iemand er voor terug krijgt. Als iets veel oplevert, neemt iemand
meer risico dan als het weinig oplevert. Als de gootsteen hopeloos verstopt zit dan valt
de keuze al snel op een bijtende gootsteenontstopper, waarvan de risico’s gemakkelijk
geaccepteerd worden. Bij de acceptatie speelt ook het feit of blootstelling vrijwillig is of
niet een grote rol. Een schoonmaker zal de risico’s van gevaarlijke stoffen wel accepteren als hij er vanuit zijn hobby mee in contact komt, maar niet als hij er vanuit zijn
werk aan blootgesteld wordt.
De website ‘is dit product veilig?’ speelt hierop in. Een gebruiker die een product heeft
gekocht waarin allerlei chemische stoffen verwerkt zijn met bepaalde gevaarlijke
eigenschappen, wil eigenlijk niet alleen weten wat de risico’s zijn, maar vooral ook hoe
hij ze onder controle kan houden zodat hij zich veilig kan voelen. Dit laatste wordt nogal
eens vergeten. Maatschappelijke organisaties en overheden mogen gebruikers graag
op de gevaren wijzen. Veelal wordt er dan gewezen op de aanwezigheid van stoffen als
X, Y of Z in producten. Of deze stoffen daadwerkelijk tot risico’s leiden mag de gebruiker dan zelf uitvinden. Deze vorm van gevarencommunicatie leidt veelal tot een gevoel
van onveiligheid bij de burger. Risicocommunicatie staat dan ook centraal op
www.isditproductveilig.nl. Enerzijds wordt er aandacht besteed hoe de gebruiker de
‘gevaren’ van producten via het etiket kan herkennen, anderzijds wordt uitgelegd wat
de feitelijke risico’s zijn en hoe hij als een goede ‘bestuurder van het schoonmaakproces’ deze risico’s zelf kan beheersen.
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De toekomst: professionele gebruikers
Met de komst van REACH zijn en worden er door het chemische bedrijfsleven veel data
over stoffen gegenereerd. Ook worden al deze stoffen beoordeeld of ze veilig te gebruiken zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vraag hierbij gerezen is, hoe je al deze
informatie kan inzetten om de gebruikers daadwerkelijk het gevoel te geven dat zij veilig zijn. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we alleen maar concluderen dat REACH met
zijn miljoenen investeringen voor een groot deel mislukt is. Al bij de totstandkoming
van REACH is er door het bedrijfsleven op gewezen dat een goede risicocommunicatie
wenselijk en noodzakelijk is. De uitdaging is dit goed vorm te geven. De Nederlandse
overheid neemt deze uitdaging serieus. Onlangs heeft zij de maatschappelijke organisatie WECF (Women in Europe for a Common Future) opdracht gegeven voor een project dat hier invulling aan moet gaan geven. Voor WECF is het van groot belang dat er
helder en begrijpelijk richting consument gecommuniceerd wordt en dat hij/zij voldoende informatie voorhanden heeft en weet hoe die toe te passen om desgewenst
een bewuste keuze te maken. En zo kwam al snel opnieuw de schijnwerper te staan op
www.isditproductveilig.nl. Zou deze website ook voor andere branches een goed instrument zijn?
Wat de NVZ betreft is het antwoord ‘Ja’. Al vrij snel had de Cosmeticavereniging en de
kappers zich bij het initiatief aangesloten. Op het ogenblik wordt er ook door de
Nederlandse Aerosol Vereniging gewerkt aan een bijdrage voor de website. De NVZ is
van plan om binnenkort een scheiding aan te brengen in de website tussen consumenten en professionele producten. Voor professionele producten zal een apart deel
van de website worden ingevuld. De bedoeling is om dit in goede samenwerking met
de feitelijke gebruikers van de producten - de schoonmakers - op te gaan zetten. Zodra
dit deel af is zullen wij hier uitvoerig op terugkomen.

BOMEN

OVER… ONDERNEMEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

‘Ik ben eigen baas, dus ik bepaal zelf wel of ik handschoenen ga dragen’. ‘Ik heb
in al die jaren nog nooit wat in mijn oog gekregen, dus waarom zou ik een veiligheidsbril dragen?’, ‘Ik heb wel wat anders te doen dan het Veiligheidsinformatieblad te lezen’. Herkent u zich in deze uitspraken? Dan hopen we dat u ook heel
goed de uitsluitingsgronden van uw verzekeringspolis heeft gelezen. Verzekeraars pluizen met plezier Veiligheidsinformatiebladen na, als ze hiermee geld kunnen besparen.
De NVZ heeft de afgelopen maand, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, voor alle Kamers van Koophandel in Nederland presentaties gegeven over hoe
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om te gaan met REACH en Veiligheidsinformatiebladen. De bijeenkomsten werden
druk bezocht, voornamelijk door MKB bedrijven en zelfstandigen zonder personeel
(ZZP’ers). De uitspraken uit de inleidende alinea hebben we op die bijeenkomsten
gehoord. Veel MKB’ers zijn van mening dat de chemische regelgeving, zoals REACH en
CLP allemaal véél te ingewikkeld es. ZZP’ers hebben zelfs de neiging te denken dat de
regelgeving helemaal niet voor hen geld. Het leek ons goed om, gezien de reacties uit
deze redelijk representatieve steekproef uit ondernemend Nederland, in te gaan op
deze problematiek.
Om alle misverstanden meteen maar uit de weg te ruimten: ja, zolang ZZP’ers niet
expliciet worden uitgezonderd, gelden Europese wetten, zoals de REACH-verordening
en CLP, ook voor hen. En nee, hoewel het wellicht complexe wetgeving is betekent dit
niet dat u zich aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die deze regelgeving
met zich mee brengt, kunt onttrekken. Deze zomer was echter in de media dat de
inspectiediensten concluderen dat het met de naleving van REACH niet al te best
gesteld is. Met name downstream-users spannen zich niet altijd in om aan hun verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen zijn veelal gebaseerd op het naleven van
de instructies uit het Vib. Dus kennelijk zijn we nog niet gewend aan deze, relatief nieuwe, vormen van wetgeving, waarbij het bedrijfsleven zelf haar verantwoordelijkheid
moet nemen. Iets waar het bedrijfsleven overigens altijd zelf voor gelobbyd heeft.
Want, met de komst van REACH zijn er twee zaken veranderd. Ten eerste, en we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, mogen stoffen alleen gebruikt worden als dit aangetoond veilig kan en ten tweede is niet de overheid, maar het bedrijfsleven zelf hiervoor verantwoordelijk. Dit betekent dat u te allen tijde kan worden aangesproken op
het op een veilige manier laten gebruiken van producten. Als er wat fout gaat, en een
werknemer raakt bijvoorbeeld gewond, kunt u zich niet verschuilen achter (een gebrek
aan) inspecties door overheden. ‘Ik wist het niet en de overheid heeft me er ook nooit
op gewezen’ wordt door de rechter niet meer geaccepteerd als excuus. U moet kunnen
aantonen dat u alles heeft gedaan om ongelukken te voorkomen.
Voor ZZP’ers geldt dat, wanneer ze bijvoorbeeld gewond raken door onjuist of ondeskundig gebruik van chemicaliën, de arbeidsongeschiktheidsverzekering in veel gevallen niet uitkeert. Als u bijvoorbeeld de voorgeschreven risicobeheersmaatregelen niet
toepast, zoals het dragen van handschoenen of een veiligheidsbril en u krijgt iets in uw
oog, dekt de verzekering dit niet. Denk dus goed na voor u met chemicaliën aan de slag
gaat. Want: REACH, het geldt ook voor u!
Iets anders is, dat ook werknemers of hun vertegenwoordigers (lees: vakbonden), het
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recht hebben om Veiligheidsinformatiebladen in te zien. Als er wat mis gaat kunnen ze
gaan procederen en als u uw zaken dan niet op orde heeft, kan dat u veel geld kosten.
Wat dat betreft hebben we met REACH onbedoeld een stuk Amerika binnen gehaald,
met alle toestanden van dien.
We hopen dat we ons in onze branches Amerikaanse toestanden met advocaten, lange
processen en hoge schadevergoedingen kunnen besparen. Zorg dus dat u uw zaken
goed op orde heeft. Laat u, zeker bij twijfel, goed voorlichten. Denk daarbij ook eens
aan het lidmaatschap van een branche-organisatie als OSB of NVZ. Zij helpen hun
leden door vragen te beantwoorden of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.
Misschien komt dit stuk nogal belerend over. Daarvoor onze verontschuldigingen. Maar
we maken ons oprecht zorgen over de naleving van de regels rond chemische stoffen,
die er uiteindelijk zijn voor de veiligheid van u en uw medewerkers.

BOMEN...

OVER ZEEP

Zeep is niet natuurzuiver en groeit ook niet aan bomen of struiken, ook al wil
menig reclamemaker je dat doen geloven. Dat wisten de oude Egyptenaren al. En
ook de Sumeriërs, die zo’n 2500 jaar voor Christus hun receptuur voor zeep al op
kleitabletten schreven. Zeep is waarschijnlijk één van de eerste chemische producten die door de mens werden gemaakt. Is zeep vandaag de dag nog wel een
alternatief? En wat heeft de NVZ hier mee te maken?
Dat de NVZ de branchevereniging is voor de fabrikanten en leveranciers van was- reinigings-, onderhouds-, desinfectiemiddelen en professionele machines is, wordt in eerste instantie niet duidelijk uit haar naam. Immers, NVZ staat voor de Nederlandse
Vereniging van Zeepfabrikanten. Deze wat ouderwets aandoende naam komt doordat
de vereniging in 1948 opnieuw werd opgericht in een tijd dat je gewoon nog alles met
zeep kon doen. Voor zeep zijn oliën en vetten nodig en tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw was daar regelmatig schaarste aan. De NVZ was in haar begin jaren dan ook
een productschap, dat voor een eerlijke verdeling van de schaarse grondstoffen zorgdroeg. In de jaren ’50 echter, kwamen er in hoog tempo alternatieve (synthetische)
bronnen voor was- en reinigingsmiddelen beschikbaar.

actieve stof, wat betekent dat het de oppervlaktespanning verlaagt, waardoor water
beter een oppervlak kan bevochtigen. Verder heeft een zeepdeeltje waterminnende en
waterafstotende eigenschappen. Juist door deze combinatie kan een zeepdeeltje enerzijds vuil losmaken en het anderzijds in oplossing houden in water. Hierdoor kan vervolgens vuil met water worden weggespoeld. Een ideale manier om bijvoorbeeld textiel
de wassen of de vloer te reinigen.
Zeep heeft als fenomeen model gestaan bij het onderzoek naar verschijnselen als
oppervlaktespanning en -activiteit, het mengen van niet-mengbare vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en azijn) en het gedrag van schuim. De kennis die hiermee opgebouwd
is, is later gebruikt om alternatieven voor zeep te ontwikkelen. Dit was nodig om een
aantal redenen. Ten eerste is zeep heel erg gevoelig voor hard water, het vormt al snel
onoplosbare (kalk)zouten. Dit maakt dat er relatief gezien heel erg veel zeep nodig is
om het beoogde resultaat te behalen. Ten tweede waren de grondstoffen voor zeep
schaars en dus duur. Ook zijn de gebruikseigenschappen van zeep lastig te sturen: zo
is zeep pas bij hogere temperatuur effectief. Tenslotte kwamen in de jaren ’60 ook de
wasmachines in het huishouden zwang, waarbij het van belang werd de schuimvorming onder controle te houden.
De wetenschappelijke verklaring van het verschijnsel oppervlakteactiviteit heeft het
mogelijk gemaakt om het zeepmolecuul ‘na te bouwen’ (synthetiseren). Het bouwsteenprincipe was aanvankelijk altijd hetzelfde: een combinatie van een vetachtig,
waterafstotend deel en een water oplosbaar deel, de zogenaamde anionische oppervlakteactievestoffen. Later is ontdekt dat niet-ionische, kationische en amfotere oppervlakteactievestoffen een actieve rol in reinigingsmiddelen kunnen spelen. Door ze te
combineren kunnen we bovendien een betere werkzaamheid bereiken en daarbij de
benodigde hoeveelheden aanzienlijk beperken.
Hieruit volgt dat zeep, gezien de beperkte eigenschappen, geen alternatief is voor de
moderne was- en reiniginsmiddelen. Je hebt veel meer nodig, je moet op zeer hoge
temperatuur wassen en de grondstoffen zijn vandaag de dag net zo schaars. Op grond
van economische argumenten alleen al een reden zeep niet als alternatief te zien.

Om de vraag, of zeep wellicht een alternatief is, te kunnen beantwoorden, moeten we
eerst iets zeggen over de werking van zeep. Zeep is een zogenaamde oppervlakte

Maar ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het gebruik van zeep geen goed idee. Ten
eerste is het energieverbruik door de hoge effectieve werkzame temperatuur van producten op zeepbasis veel groter dan de moderne wasmiddelen. Die werken vaak al op
kamertemperatuur. Daarnaast staan ook de bronnen van zeep, zoals bijvoorbeeld
kokosolie en dierlijke vetten, ter discussie. Enerzijds vanwege de voedselschaarste,
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juist in de landen waar deze grondstoffen geproduceerd worden, anderzijds vanwege
de grote milieubelasting bij de productie van de grondstoffen (denk aan ontbossing,
overbemesting en bestrijdingsmiddelengebruik).
Dus nee, zeep is niet echt een alternatief. Maar wat te doen met de naam? We blijven
toch maar gewoon NVZ heten. U mag bij die letter Z van ons dan best denken aan
‘Zorgvuldig samengestelde was-, reiniging-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen die
effectief zijn en rekening houden met mens en milieu. Die gebruikt worden in de meest
optimale systemen en machines.’
Kijk voor meer informatie over zeep, was-, reinigings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen en natuurlijk over de NVZ, op www.nvz.nl of op www.idpv.nl

BOMEN

OVER…

DUURZAAM

GEBRUIK DESINFECTIEMIDDELEN

Voordat Louis Pasteur in het midden van de 19e eeuw het bestaan van microorganismen aangetoonde, maakte de mens al handig gebruik van de nuttige werking ervan: denk aan de bereiding van brood, bier en wijn (gist) of Franse kazen
(schimmel). Dat andere micro-organismen verantwoordelijk zijn voor het bederf
van voedsel, vergiftiging en ziektes en onder bepaalde omstandigheden zelfs
dodelijk, werd pas later vastgesteld. In dit geval ging ‘wat niet weet, wat niet
deert’ dus helaas niet op…
Om de schadelijke effecten van micro-organismen tegen te gaan gebruiken we desinfectiemiddelen. Desinfectiemiddelen spelen een belangrijke rol in onze dagelijks leven. Ze
worden gebruikt om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van
mens en dier, of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan producten.
Een desinfectiemiddel brengt het aantal micro-organismen terug tot acceptabele waarden. Wat acceptabel is, verschilt van situatie tot situatie. Dit aspect vormt de basis van
de zogenaamde Biocidenregelgeving. Hierin is geregeld dat producten die een desinfecterende werking claimen, worden beoordeeld door een overheidsinstantie (het
Ctgb), die bepaalt of een product op de markt mag worden toegelaten. Alleen met toegelaten producten mag worden gedesinfecteerd. U herkent een toegelaten product aan
het N-nummer op het etiket.
Ondanks de belangrijke rol die desinfectie in het dagelijks leven speelt, hebben desinfectiemiddelen in de praktijk, ten onrechte, een negatieve naam: ze zouden schadelijk
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en gevaarlijk zijn voor mens en milieu. En volgens sommigen ook duur. Om met dat
laatste te beginnen: desinfectiemiddelen zijn het resultaat van een lang en kostbaar,
door de wetgever verplicht, toelatingsproces, waarbij werkzaamheid en veiligheid voor
mens en milieu uitgebreid moeten worden onderzocht én aangetoond. En dat geeft
meteen ook antwoord op het eerste: de veiligheid en werkzaamheid zijn verankerd in
de strenge toelatingsprocedure.
Maar ook al zijn desinfectiemiddelen door het Ctgb als veilig beoordeeld, wordt u wel
geacht er veilig mee om te gaan: houdt u aan de opslagregels voor desinfectiemiddelen, lees de veiligheidsaanbevelingen, volg de aanwijzingen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op, gebruik niet meer product dan voorgeschreven
en meng nooit schoonmaakmiddelen met desinfectiemiddelen.
Desinfectiemiddelen zijn, net als reinigingsmiddelen, chemische producten. En voor
alle chemische producten geldt dat ze niet bedoeld zijn om direct in het oppervlaktewater terecht te komen. Immers, élke chemische stof in het oppervlakte water is een
belasting voor het aquatisch milieu. Kortom, milieuvriendelijke producten bestaan per
definitie niet, wel kan je producten milieuvriendelijk gebruiken. Dat betekent dat je niet
meer gebruikt dan dat je voor een taak nodig hebt. Om spaarzaam om te gaan met die
(dure) desinfectiemiddelen geldt als regel dat je eerst moet reinigen: vuil laat zich niet
weg desinfecteren. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je het afvalwater nooit direct
op het oppervlaktewater loost maar via het riool. Immers, rioolwater wordt gezuiverd.
Om duurzaam om te gaan met desinfectiemiddelen, moet je regelmatig schoonmaken:
zo haal je de vervuiling weg en krijgen schadelijke micro-organismen minder kans om
te groeien. En ga ook niet in het wilde weg desinfecteren: kijk goed wat de plaats en
oorzaak van de microbiële verontreiniging zijn en kies hier vervolgens het juiste middel
bij.
Om u te helpen bij een duurzaam gebruik van desinfectiemiddelen, heeft de NVZ,
samen met haar Europese koepelorganisatie AISE een handige folder gemaakt. Hierin
vindt u alle tips uit ons artikel en meer. Kijk voor meer informatie ook op www.nvz.nl

BOMEN

OVER… TRANSPORT VAN SCHOONMAAKMIDDELEN

Het komt nogal eens voor dat een busje, gevuld met jerrycans met reinigingsmiddelen, van de weg wordt geplukt en beboet, omdat het transport niet in orde
is. Met het argument dat het alleen maar een beetje onschuldige schoonmaakmiddelen betreft komt u er bij de inspecteur niet mee weg. Ook voor schoonmaakmiddelen geldt dat u voor het transport moet voldoen aan de regels van het
ADR, de internationale wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, maar die moet u dan wel goed toepassen!
Om vast te kunnen stellen of er specifieke eisen worden gesteld aan de opslag en het
transport van schoonmaakmiddelen, dient eerst een deugdelijke inventarisatie te worden uitgevoerd van de middelen en hun gevaareigenschappen. Het samenstellen van
een inventarisatielijst zal in eerste instantie redelijk veel tijd kosten, maar is noodzakelijk omdat deze lijst veel inzicht geeft in de gebruikte middelen en vooral aan de
daaraan verbonden gevaren. De inventarisatielijst is het uitgangspunt voor het bepalen van de eventuele eisen die aan de opslag en het transport van de gevaarlijke producten in uw bedrijf worden gesteld. In het volgende nummer gaan we verder in op de
opslag van schoonmaakmiddelen, we zullen ons dit nummer beperken tot het transport ervan.
Veiligheidsinformatieblad (Vib)
Of een middel voor transport is ingedeeld, kunt u vinden in bijlage 14 van het
Veiligheidsinformatieblad (Vib). Het is de taak van de leverancier om u via deze rubriek
op de hoogte te stellen hoe het product is ingedeeld voor transport. Het zal u dan
opvallen dat sommige schoonmaakmiddelen die wél zijn voorzien van een gevaarssymbool, volgens rubriek 14 níet als gevaarlijk zijn ingedeeld voor transport. Zo zijn
veel schoonmaakmiddelen die zijn geëtiketteerd met een zogenaamd ‘Andreaskruis’
niet als gevaarlijk ingedeeld voor transport: dit betekent dat u voor deze middelen geen
specifieke maatregelen hoeft te nemen voor transport.
UN-nummer
Indien een schoonmaakmiddel als gevaarlijk is ingedeeld voor transport, dan vindt u
in rubriek 14 van het Vib een UN-nummer. Bij transport draait alles draait dit UN-nummer. Alle te vervoeren gevaarlijke stoffen/producten/ voorwerpen hebben een uniek
UN-nummer. Het UN-nummer bestaat uit vier cijfers en is onderdeel van de ADR-trans-

48

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten

Jaarbericht 2012

49

portnaam. Het UN-nummer kan gegeven zijn voor een enkelvoudige stof maar het kan
ook zijn voor een product. Een zure ontkalker krijgt bijvoorbeeld UN-nummer 3264. De
vervoersnaam is dan: ‘UN3264 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
(Fosforzuur, Sulfaminezuur)’. De letters NEG staan voor ‘Niet Elders Genoemd’, wat
aangeeft dat het hier gaat om een middel dat niet als zodanig is opgenomen in de ADR
wetgeving en dus wordt ingedeeld op grond van het gevaar. Tussen haakjes worden de
stoffen genoemd die verantwoordelijk zijn voor het gevaar. Als u het UN-nummer eenmaal weet, kunt u aan de hand van tabel 3.2.1. van het ADR alle informatie vinden die
u nodig heeft bij het transport van dit specifieke schoonmaakmiddel. Zo vindt u met
deze tabel onder andere de indeling in de gevaarsklasse, wat de regels zijn voor de
wijze van verpakken van het middel, welke vervoersinformatie u moet meegeven en
wat de regels zijn voor vrijstellingen. De belangrijkste ADR-klassen voor schoonmaakmiddelen vindt u in tabel I:
ADR-Klassen
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 5.1
Klasse 5.2
Klasse 8
Klasse 9

Omschrijving
Gassen (ook spuitbussen!)
Brandbare vloeistoffen
Oxiderende stoffen
Organische peroxiden
Bijtende stoffen (corrosieve stoffen)
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Zoals gezegd, bij het vervoeren van gevaarlijke schoonmaakmiddelen over de weg,
dient u aan de eisen te voldoen die u heeft gevonden aan de hand van het UN-nummer en tabel 3.2.1. uit het ADR. Echter, bij het vervoer van kleinere hoeveelheden
gevaarlijke middelen zijn (gedeeltelijk) vrijstellingen mogelijk.
Volledige vrijstelling
De eenvoudigste vrijstelling is de zogenaamde volledige vrijstelling. Het vervoer moet
dan ondergeschikt zijn aan de hoofdbedrijfsactiviteit van de onderneming en is maximaal 450 liter per verpakking. Je kunt hierbij denken aan de werkvoorraad die een
schoonmaker in de auto heeft om op verschilleden locaties schoon te maken. Het
bevoorraden van verschillende schoonmaak-locaties kan niet onder deze vrijstelling
plaatsvinden.

voert u ook aan minder regels hoeft te voldoen. Aan bepaalde gevaarlijke producten
zijn punten toegekend en u mag maximaal 1000 punten vervoeren om gebruik te
maken van deze gedeeltelijke verstelling. Een weinig praktische vrijstellingsregeling
omdat u toch nog goed op de hoogte moet zijn van veel regels en eisen.
Vervoer van middelen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden
De kern van deze gedeeltelijke vrijstelling is dat als gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen vervoerd worden dit minder gevaarlijk is dan wanneer ze in grote verpakkingen worden vervoerd. Wat precies ‘klein’ is, hangt van de gevaren van het middel
af. Via het UN-nummer en tabel 3.2.1 van het ADR kunt u zien hoe u aan deze vrijstelling kunt voldoen.
Veiligheidsadviseur
Kunt u geen gebruik maken van deze (gedeeltelijke) vrijstellingen voor het vervoer van
uw gevaarlijke producten, dan moet u verplicht gebruik maken van een zogenaamde
ADR-veiligheidsadviseur. Een ADR-veiligheidsadviseur heeft een examen afgelegd bij
het CBR. U kunt een eigen personeelslid opleiden tot veiligheidsadviseur of deze extern
inhuren. De veiligheidsadviseur kan u vervolgens over de volledige wetgeving adviseren.
Uw verplichtingen
Een bedrijf dat gevaarlijke schoonmaakmiddelen vervoert, is verantwoordelijk voor de
veiligheid van dit transport. Ook al wordt gebruik gemaakt van een vrijstellingsregeling,
dan nog kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen voor derden. Daarom is het sowieso goed u te laten informeren over de verplichtingen en verantwoordelijkheden die u als bedrijf heeft bij het vervoer van gevaarlijke
middelen. Uw branchevereniging kan u hierbij behulpzaam zijn.

BOMEN

OVER… OPSLAG VAN SCHOONMAAKMIDDELEN

Vrijstelling: 1000-punten regeling
Ook de zogenaamde ‘1000 punten regeling’ geeft de mogelijkheid voor een gedeeltelijke vrijstelling. De kern van deze regeling is dat als u weinig gevaarlijke producten ver-

In het vorig nummer schreven we over het transport van schoonmaakmiddelen.
Mocht er hier wel eens wat fout gaan, bij de opslag van schoonmaakmiddelen
komt de inspectie soms wonderlijke zaken tegen. Bent u ook een bedrijf dat
gevaarlijke stoffen op alfabetische volgorde opslaat? Dan doet u het waarschijnlijk niet helemaal goed. In dit artikel gaan we in op de opslag van schoonmaakmiddelen.
De hoeveelheid chemische stoffen en producten die onder algemene regels mag worden opgeslagen is beperkt. De maxima zijn gekoppeld aan de transport indeling, ofwel
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ADR-indeling van de stof of product. Zijn de hoeveelheden onder de maxima, dan mag
opgeslagen worden volgens de eisen in het Activiteitenbesluit. Een voorbeeldeis is het
plaatsen van een lekbak of het hebben van een vloeistofdichte vloer. Een andere eis
is een minimale afstanden tot zogenaamde kwetsbare objecten.

van de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen. U zult begrijpen dat er op locatie al
snel meer dan 25 kilo aan schoonmaakmiddelen stond, waarvoor dan een (dure)
opslagkluis nodig zou zijn. Door koppeling aan het ADR en het ophogen van de ondergrens naar 250 kilo is er een enorme kostenbesparing gerealiseerd.

Activiteitenbesluit
De algemene regels voor opslag staan in het ‘Besluit en de Regeling algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer’. Het Besluit wordt ook wel het Activiteitenbesluit
genoemd. De algemene regels beperken zich niet alleen tot de opslag van chemische
producten. Ook andere milieuregels staan er in. Denk daarbij aan normen voor geluid,
opruimen van zwerfvuil, lozingseisen etc. De meeste schoonmaakbedrijven vallen
onder het Activiteitenbesluit.
De regels van het Activiteitenbesluit met betrekking tot opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zijn overgenomen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15).
Hierin staan bijvoorbeeld naast eisen die worden gesteld aan de inrichting van de
opslaglocatie en brandbeveiliging, ook verwijzingen naar bijvoorbeeld het bouwbesluit
en de Arbo regelgeving. Belangrijkste aspect is natuurlijk te weten welke producten als
gevaarlijk zijn ingedeeld en hoe u hiermee om moet gaan.

Wet Milieubeheer
Indien uw bedrijfsactiviteit uitgezonderd is in het Activiteitenbesluit of u slaat meer dan
10.000 kilogram gevaarlijk product op, dan moet u volgens de Wet Milieubeheer een
milieuvergunning aanvragen. Een milieuvergunning moet u aanvragen bij het bevoegd
gezag, veelal is dit de gemeente waarin u bent gevestigd. In een milieuvergunning
komen de afspraken te staan tussen uw bedrijf en het bevoegd gezag. Deze afspraken
maken duidelijk hoe u de milieuschade van uw activiteiten kunt beperken. In een
milieuvergunning kunt u van alles vastleggen. U moet zich houden aan alle afspraken
in de vergunning. Een milieuvergunning omvat dus net zoals de algemene regels meer
afspraken dan alleen afspraken rondom opslag van uw grondstoffen en eindproducten. Om de gemeenten en het bedrijfsleven te ondersteunen bij het opstellen van eisen
aan de opslag is de PGS 15 opgesteld.

De PGS 15 is voortdurend in beweging en wordt elke 5 jaar herzien. Bij deze herziening
wordt de PGS 15 grondig tegen het licht gehouden. Dit is voor het laatst gebeurd in
2010. Inmiddels wordt door een werkgroep nagedacht over de herziening in 2015. Bij
een herziening wordt met name gekeken of de PGS nog wel voldoet aan de laatste
(technische) inzichten op het gebied van veiligheid.

Werkvoorraad
Een belangrijke vraag is: wat doen we met de werkvoorraden. Hiervoor geldt dat deze
eveneens zijn uitgezonderd van aanvullende eisen. Met werkvoorraad worden bedoeld
de aangebroken producten waarmee de schoonmaker aan de slag is. Het is toegestaan om ook een gesloten product op de werkvloer te hebben, als dit beschouwd kan
worden als werkvoorraad. Denk daarbij aan alvast een nieuwe fles op de werkkar terwijl gewerkt wordt met het laatste restant. Belangrijk is dat de gesloten hoeveelheid in
verhouding moet staan met het gebruik, om als werkvoorraad te kunnen worden aangemerkt. Uiteraard moet ook de werkvoorraad verantwoord worden neergezet: bijvoorbeeld niet voor een vluchtroute. Bij meer dan 50 liter werkvoorraad gaan aanvullende
eisen geleden.

Rol NVZ bij PGS 15
De NVZ is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de PGS 15 in 2005
en heeft er toen succesvol voor gepleit dat de definitie van ‘gevaarlijk’ zou worden ontleend aan die van de transportregelgeving (het ADR). Dit betekent dat irriterende producten niet meer onder de opslagregels vallen. En dat de ondergrens voor producten
die aan opslag specifieke regelgeving moet voldoen, is opgetrokken van 25 kilo naar
50 tot 250 kilo (de drempel is zelfs nog hoger als de producten verpakt zijn in kleine
hoeveelheden, de zogenaamde ‘gelimiteerde hoeveelheden’- regeling). Ook bij de
komende herziening zal de NVZ weer actief betrokken zijn om de belangen van haar
leden en de klanten van haar leden te behartigen.
De koppeling aan het ADR heeft voor de schoonmaakbranche een ongelofelijke verlichting van de regeldruk opgeleverd. Omdat veel producten zijn ingedeeld als irriterend (met het oranje Andreaskruis), telden deze in het verleden mee bij het bepalen
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Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)
Een bedrijf dat gevaarlijke schoonmaakmiddelen opslaat, is verantwoordelijk voor de
veiligheid van deze opslag. Hoewel PGS 15 veel standaardregels geeft, is het altijd van
belang dat u het Vib van het betreffende schoonmaakmiddel raadpleegt. Mochten hierin specifieke aanbevelingen voor de opslag van het schoonmaakmiddel worden
gedaan, dan bent u verplicht deze op te volgen. Meer informatie over de PGS 15 kunt
u vinden op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl Uiteraard kan ook uw branchevereniging u hierbij behulpzaam zijn.
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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 2012. 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 50 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.
• Public Relations
- Contacten met de media

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

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

• Communicatie over A.I.S.E. initiatieven
• Consumentenaangelegenheden
- Consumentenbond
- Milieu Centraal
• Indelen, etiketteren en verpakken
- NVIC
- Afvalstoffenheffing
• Consumentencommunicatie
- A.I.S.E. Charter voor duurzaam
schoonmaken
- Europese consumentewebsite
www.cleanright.eu
- Publiekswebsite www.nvz.nl
- www.isditproductveilig.nl
• Coördinatie Technische Commissie
Machines
- Wetgeving rond reinigingsmachines
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Projectmanager communicatie
mevrouw drs. L.A. (Lilian) Vereijken-van Embden
• Communicatieprojecten (o.a. uitgaven en brochures)

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, Klaas Gravesteijn, Hans Razenberg,
Wouter Pfeifer, Gerhard Roeterd, Adinda Westerhoff en Marten Kops.
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Groepen en commissies NVZ

INTERN

NVZ-Bestuur
J.J. Schoemaker, voorzitter
R. Evers (Country Manager InstitutionalEcolab)
J. Hoek (Country Director Sealedair
Benelux)
Mw. A. de Haan (Vice President
Home and Personal Care Benelux,
Unilever)
R. van de Straat (directeur externe
relaties, Procter & Gamble)
J.Santoul (General Manager Henkel
Nederland)
H. Vossen (voorzitter NVZ-Producenten,
directeur Helichem)
R. van Wersch (voorzitter NVZ-Nifim,
algemeen directeur Alpheios
International)
NVZ-Nifim
Sectiebestuur
R. van Wersch (Alpheios), voorzitter
W. van den Burg (Nilfisk-Advance)
R. Evers (Ecolab)
J. Hoek (Diversey)
H.M.N. Vossen (Helichem)
NVZ-Nedefa
Bestuur
R.W. Hoevenaar (Veip), voorzitter
E. van Ammers (Ecolab)
G.J.E. van Meurs (Schülke +)
P. Stienstra (HG International)
J. A. Vreeman (Diversey)
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NVZ-Producentengroep
H.M.N. Vossen (Helichem), voorzitter
M.P. Bakker Schut (Van Dam
Bodegraven)
R.W. Hoevenaar (Veip)
C.W.L. Metternich (Spectro)
A.P.W. van der Riet (Senzora)
Technische Commissie
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 (Alpheios)
R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)
L.S. Metternich (Spectro)
J.A. Vreeman (Sealedair)
NVZ/OSB KAM-overleg
W.M.P. Drissen (Alpheios)
M. van der Heijden (ISS)
N. Koch (OSB)
L. de Kort (Hectas)
L.S. Metternich (Spectro)
J. A. Vreeman (Diversey)
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SIS-T commissie
B. Smallenbroek (Sealedair)
R. Vos (Ecolab)

EXTERN neemt de NVZ deel in
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
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NEN 370-216 Desinfectantia en Antiseptica (Nederlands voorzitterschap)
NEN 345-122 KVS kinderveilige
verpakkingen
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen
van huishoudelijke toestellen
Interclean-Tentoonstellingscommissie
Interclean-Congrescommissie
Redactieraad PS (voorheen Professioneel Schoonmaken)
Redactieraad Journaal Stoffen en
Preparaten
Brancheoverleg riool en doekjes
Deskundigen overleg Hygiëne Levensmiddelen en hygiënecodehouders
Platform Biociden Bestuur
Platform Biociden Ledenraad
Sepawa-Benelux bestuur

INTERNATIONAAL
A.I.S.E. Board
A.I.S.E. Management Committee
A.I.S.E. National Associations
Committee (voorzitterschap)
A.I.S.E. SME Working Group
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A.I.S.E. I&I Steering Group and related
Working Groups and Task Force
A.I.S.E. Sustainability Steering Group
and related Working Groups and Task
Force
A.I.S.E. Advocacy Working Group
A.I.S.E. REACH Implementation Working
Group and Task Forces
A.I.S.E. Classification & Labelling
Working Group and Task Forces
A.I.S.E. Strategy for Classification &
Labelling
A.I.S.E. Biocides Working Group
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A.I.S.E. Enzymes Safety Task Force
A.I.S.E. Dangerous Goods
Transportation Working Group
A.I.S.E. Detergent Regulation Working
Group
A.I.S.E. Volatile Organic Compounds
and Indoor Air Quality Working Group
A.I.S.E. Economic & Social Data
Working Group
A.I.S.E. CLP Technical Taskforce
DUCC (Downstream Users Chemicals
Coordination Group
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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
Christeyns B.V. - Nieuw-Vennep - www.christeyns.com
CID LINES - Ieper (B) - www.cidlines.com
Colgate-Palmolive Nederland B.V. - Weesp - www.colgate.com
Dalli De Klok B.V. - Heerde - www.dalli-group.de
De Bever - Uitgeest - www.debever.nl
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
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
Kärcher B.V. - Hoogstraten (B) - www.karcher.nl
Koninklijke Sanders B.V. - Vlijmen - www.royalsanders.com
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
NWL Netherlands B.V. - Hillegom – www.newellrubbermaid.com
Oranje - Oldenzaal - www.oranjebv.com
Orphi Farma B.V. - Lage Zwaluwe - www.orphifarma.n
Pen Chemie B.V. - Spanbroek - www.penchemie.nl
Procter & Gamble Netherlands - Rotterdam - www.pg.com
Qlean-Tec B.V. - Mijdrecht - www.qleantec.com
Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen - www.rbcgroupbv.com
Savon - Enschede - www.savon.nl
Schülke + - Haarlem - www.schuelke.com
Sealed Air (Diversey) - Utrecht - www.diversey.com
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Senzora B.V. - Deventer - www.senzora.com
Spectro B.V. - Oss - www.spectro.nl
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 2012 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

Vertegenwoordiging van haar leden in Nederland en bevordering van de
Vormgeving
BUDk design, Driebergen
©2013 NVZ, Zeist
Coördinatie van standpunten van leden en communicatie hierover aan
m

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)
Postbus 914, 3700 AX Zeist
Tel:

Fax:

E-mail:

030-6921880

030-6919394

Website:
Twitter:
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www.nvz.nl

@nvz_zeep

de brancheorganisatie van fabrikanten en
importeurs van was- en reinigingsmiddelen

