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“DE NVZ LEVERT EEN
FUNDAMENTELE BIJDRAGE
AAN DE WAARDEN SCHOON,
HYGIËNISCH EN DUURZAAM”

Dat de NVZ een belangrijke, fundamentele bijdrage levert aan waarden
Schoon, Hygiënisch en Duurzaam komt meer en meer op het netvlies van

GEACHTE LEZER

belangrijke stakeholders. Het Hygiëneforum op 10 oktober heeft daar een
belangrijke rol in gehad. Ik kan u nu ook mededelen dat het volgende
Forum zal plaatsvinden op 15 oktober 2019, dat tevens de ‘Global Hand-

Terugkijkend op 2017 kunnen we constateren dat het een relatief even

washing Day’ is van dat jaar. Deze datum kunt u dus alvast opnemen in

wichtig jaar is geweest. Een jaar waarin voor bedrijven weer volop de

de agenda. We hopen dat u allen, als lid van de vereniging, wederom hier

mogelijkheid was om te groeien. Wel hielden de discussies over de mogelijke

actief in wil participeren.

gevolgen van Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven, de gemoederen
volop bezig. In de loop van 2018 zullen we meer inzicht krijgen in wat de

2018 wordt het jaar waarin de NVZ maar liefst 70 jaar bestaat. Een

daadwerkelijke gevolgen zullen zijn. Daarnaast gaat 2017 de geschiedenis

gebeurtenis die we niet ongemerkt aan ons voorbij willen laten gaan.

in als het jaar waarin we een recordtijd nodig hadden om tot een nieuw

De najaarsbijeenkomst zal dan ook in het teken staan van dit lustrum.

kabinet te komen. Maar dan wel een kabinet met een regeerakkoord dat

Voorafgaande aan deze bijeenkomst wil de NVZ een onderzoek laten

‘vertrouwen in de toekomst’ zegt te hebben. En wat dat vertrouwen in

uitvoeren naar de waarde(n) van de NVZ, zowel intern als extern.

de toekomst betreft, sluit ik mij daar als voorzitter van de NVZ bij aan. De
vereniging doet het goed en vrijwel alle fabrikanten en importeurs die was-,

Veel plezier met het lezen van dit informatieve Jaarbericht.

reinigings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen op de markt brengen zijn
inmiddels aangesloten als lid.

04

Marc Bakker Schut | voorzitter NVZ
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DE NVZ
IN BEELD

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

SAMENSTELLING EN DEKKINGSGRAAD
VAN DE VERENIGING
Onze leden zijn:
•	bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de samenstelling en
etikettering volgens de wettelijke voorschriften van was-, reinigings-,
onderhouds-, desinfectie- en bleekmiddelen;
•	bedrijven die reinigingsmachines en toebehoren leveren die op de juiste
wijze moeten worden gebruikt in combinatie met chemische reinigingsmiddelen op de Nederlandse professionele markt.

De NVZ heeft (zeer) grote, middelgrote en kleine leden, 57 in totaal.
Ongeveer twee derde van de leden behoort tot het Nederlandse middenen kleinbedrijf. In totaal dekt de NVZ vrijwel de volledige markt voor
consumentenproducten. Van de omzet in de professionele markt is de
dekkingsgraad in chemische producten meer dan 85% en bij machines
circa twee derde van de markt.
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DE NEDERLANDSE MARKT VOOR WAS- EN
REINIGINGSMIDDELEN IN 2017

“DE MARKT VOOR
HUISHOUDELIJKE WAS- EN
REINIGINGSMIDDELEN IS IN
2017 GEGROEID MET 1,8%”

In dit Jaarbericht leest u een overzicht van de cijfers van de Nederlandse
markt voor was- en reinigingsmiddelen, uitgesplitst naar de consumentenmarkt en professionele markt voor institutionele en industriële reiniging.
Deze cijfers geven inzicht in de trendmatige ontwikkelingen in de markt.
Totaal consumentenmarkt

Toelichting cijfers
consumentenmarkt
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De kwalitatieve beschrijving van de omzetcijfers die nu volgt, is gebaseerd

Toelichting cijfers professionele markt

op de gegevens van marktonderzoekbureau Nielsen die zij tijdens een bij-

De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ bij haar leden van

eenkomst van de NCV, NVZ en NAV presenteerde.

de secties NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het niveau van de totale Nederlandse institutionele en

De markt voor huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen is in 2017

industriële markt voor reiniging- en desinfectiemiddelen, alsmede machines

gegroeid met 1,8% ten opzichte van het jaar daarvoor. De toiletblokken

en hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie wordt uitgegaan van de geschatte

zijn een grote driver van deze groei geweest: deze productgroep maakte

marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de diverse markten hebben.

een groei door van maar liefst 11,8%. Ook de productgroepen was- en

De institutionele markt omvat onder

machinevaatwasmiddelen zijn in zowel prijs als volume gegroeid. De bleek-

meer reiniging- en desinfectiemidde-

middelen laten de grootste daling zien. Het belang van homecare in het

len voor vloer-, interieur- en sanitai-

supermarktkanaal is in 2017 iets afgenomen. Oorzaak hiervan is de toege-

ronderhoud, keukenhygiëne

nomen omzet via budgetshops. De online verkoop van was- en reinigings-

(inclusief vaatwasmiddelen) en per-

middelen is iets verder toegenomen dan in het jaar ervoor, met in 2017 een

soonlijke hygiëne (hand desinfectie).
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groei van 3,6%. Ongeveer 3% van de verkoop van was- en reinigingsmid-

De markt voor machines en hulpma-
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terialen omvat onder meer schrob-
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en veegmachines, stof-/
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van de markt voor home care bedroeg in 2017 35% en neemt nog steeds

waterzuigers, tapijtreiniging machi-

toe. Hierbij staan met name wasverzorging en wasmiddelen onder druk. De

nes, materiaalwagens, mopsystemen

grootste promotiestijging heeft plaats bij de toiletblokken. De helft van de

en kleine hulpmaterialen. Belangrijke

toiletblokken werd in 2017 onder promotie verkocht.
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225

114,9 miljoen

220

13

14

15

16

17

Omzet (miljoen Euro)

industriële markt zijn onder meer:
kantoren, onderwijsinstellingen,
horeca, catering, instelling voor
gezondheidszorg, textielwasserijen,
de voedingsmiddelenindustrie en de
landbouw.

135

480
460

130
125

440

120

420

115

11

12

13

14

15

16

Omzet (miljoen Euro)

17

139,2 miljoen

140

500

512,4 miljoen

520

30

95

28

90

26
24
22

11

12

13

14

15

Omzet (miljoen Euro)

10

Machines

Reinigings- en desinfectiemiddelen

16

17

20

85
86 miljoen

Afwassen

31,6 miljoen

Wassen

80
75

13

14

15

16

Omzet (miljoen Euro)

17

70

13

14

15

Omzet (miljoen Euro)

11

16

17

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

BELEID
2016-2020

De overwegingen die aan het NVZ-beleid ten grondslag liggen, kunt u lezen
op www.nvz.nl (kijk bij ‘Over de NVZ’). De missie en visie van de NVZ leest
u onderstaand.

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

MISSIE
• De NVZ werkt met haar partners aan initiatieven die hygiëne vergroten.
• De NVZ stelt duurzaamheid centraal.
•	De NVZ gaat namens de branche in gesprek met overheid, NGO’s, politiek
en media over een hygiënische, schone en duurzame leefomgeving.
•	De NVZ informeert, betrekt en ondersteunt haar leden actief ten aanzien
van wet- en regelgeving en vrijwillige initiatieven.
•	De NVZ informeert een breed publiek over het verantwoord en veilig om
gaan met onze producten.
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ACTIVITEITEN
2017

LEDENONDERSTEUNING
Individuele dienstverlening
Het NVZ-bureau is voor alle leden bereikbaar voor bijvoorbeeld vragen over
wet- en regelgeving. Veel leden maken hier dankbaar gebruik van. Dankzij
de parate kennis en goede (inter)nationale contacten van het bureau, is het
merendeel van de vragen binnen één werkdag te beantwoorden.

NVZ ondersteunt bij inspectiegeschillen
Inspectiediensten houden in Nederland toezicht op het naleven van de
wetgeving. Het NVZ-bureau heeft regelmatig contact met deze instanties,
bijvoorbeeld om vrijwillige initiatieven te delen of interpretaties van de
wetgeving te bespreken. Daarnaast heeft de NVZ jaarlijks een overleg met
de drie voor onze branche belangrijkste inspectiediensten: de NVWA, de ILT
en iSZW.
Het komt soms voor dat een NVZ-lid het niet eens is met de interpretatie
een inspecteur. Het bureau heeft in 2017 meerdere keren leden succesvol
weten te ondersteunen bij dit soort geschillen. Ook als er geen twijfel
bestaat over een geconstateerde overtreding, is het voor het bureau nuttig
om hiervan op de hoogte te worden gebracht. In de regelmatige contacten
met inspectiediensten, zoals het jaarlijkse inspectieoverleg, is het goed een
beeld te hebben waar inspecteurs op focussen bij het bezoeken van leden.
De NVZ heeft op wekelijkse basis contact met de Nederlandse overheid over
uiteenlopende onderwerpen.
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NVZ-BROCHURE ‘OMGAAN MET
LQ-KENMERKING BINNEN DE ARBOWET’

BRANCHEPLAN DUURZAAM VERPAKKEN

Een nieuwe NVZ/NAV-brochure die in 2017 is gepubliceerd is goed ontvan-

Stuurgroep (BIS) opgericht om de implementatie van het Brancheplan

gen bij zowel leden als externe stakeholders als Inspectie SZW: de handlei-

Duurzaam Verpakken door de leden van beide verenigingen te ondersteu-

ding “Omgaan met LQ-kenmerking binnen de

nen. Hiervoor is een werksessie met de BIS-leden, een (verpakkings)afvalsor-

Arbeidsomstandighedenwet”. De brochure is opgesteld door een werk-

teerder en een afvalrecyclaar georganiseerd. De focus van deze werksessie

groep met experts vanuit zowel leden van de NVZ als de NAV. Doel van de

lag op het verbeteren van de recyclebaarheid van kunststof verpakkingen.

werkgroep was om invulling te geven aan een lastige situatie vanuit het

Deze werksessie leidde tot goede inzichten voor zowel leden als de

oogpunt van veilig werken: verpakte gevaarlijke goederen die enkel voor-

branche. Een verslag van deze werksessie is op aanvraag beschikbaar.

zien zijn van het zogenoemde ‘Limited Quantitites’ (LQ)-kenmerk. Dit

De NVZ heeft, ook namens de NCV, zitting in de industriebrede stuurgroep

kenmerk geeft aan dat de verpakking een gevaarlijke stof of gevaarlijk

die nationale implementatie van alle ingediende brancheplannen coördi-

mengsel bevat, maar geeft geen indicatie van het type gevaar. Heeft een

neert. Vanuit deze stuurgroep zijn onder andere verpakkingsconsultants

medewerker dan wel genoeg informatie om veilig om te gaan met deze

beschikbaar gesteld die bedrijven op individuele basis helpen hun verpak-

verpakking, bijvoorbeeld bij een calamiteit? De brochure, die in samen-

kingen verder te verduurzamen.

De NVZ heeft samen met de NCV de Brancheplan Implementatie

spraak met iSZW is opgesteld, biedt handvatten om op een praktische
manier met deze problematiek om te gaan.

DESINFECTIEMIDDELEN EN (ANTIBIOTICA)
RESISTENTIE

NVZ BROCHURE: MICROBIOLOGISCHE
REINIGINGSMIDDELEN
Het reinigen met micro-organismen is in de afgelopen jaren in populariteit
gestegen. Er worden steeds meer ‘microbiologische’ producten op de markt

In december 2016 heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht met

gebracht: middelen waar doelbewust micro-organismen met reinigende en/

de titel ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’. Het rapport concludeert, in

of ontgeurende eigenschappen aan zijn toegevoegd. Ondanks deze stijging

overeenstemming met NVZ-bevindingen, dat er geen verband is tussen het

zijn er echter nog steeds veel misvattingen en onduidelijkheden over deze

gebruik van desinfectiemiddelen en het ontstaan van antibioticaresistentie.

productcategorie. In de nieuwe NVZ brochure ‘Microbiologische

De NVZ heeft in aanloop naar de publicatie een algemeen standpunt en een

Reinigingsmiddelen’ wordt aan de hand van een aantal veel gestelde vragen

specifieke reactie op het rapport gepubliceerd die ook door leden gebruikt

meer informatie over deze productcategorie. De brochure is in zowel het

worden. Media vinden door deze standpunten de NVZ. Ook heeft de NVZ

Nederlands als het Engels beschikbaar op de website van de NVZ.

naar het ministerie van VWS en ministerie van I&M een brief gestuurd met
haar opmerkingen over het rapport en is de NVZ in gesprek met beide

Tot slot is de NVZ in gesprek met het Ctgb over het gebruik van het

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER BETREKKEN
EN GEBRUIKEN VAN GEDENATUREERDE
ALCOHOL

Gezondheidsraadrapport als onderbouwing voor het opnemen van een zin

De wetgeving van de Europese Unie (Unie) kent verschil tussen volledig

over resistentiemanagement in biocidetoelatingen.

gedenatureerde alcohol en gedeeltelijk gedenatureerde alcohol. Voor het

ministeries.

volledig denatureren is de EU-wetgeving per 1 augustus 2017 gewijzigd
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en dit heeft ook gevolgen voor de Nederlandse situatie. De NVZ en Neder-

Er moet echter ook gecontroleerd worden of de stof wel toegepast mag

landse Cosmetica Vereniging (NCV) hebben samen met de Belastingdienst

worden voor de voorziene toepassingen van het eindproduct. Voor fabri-

antwoorden geformuleerd op een aantal veel gestelde vragen. Dit docu-

kanten van professionele en industriële producten betekend dit bovendien

ment kunt u op het ledendeel van de website vinden.

dat informatie over het veilig gebruik van het mengsel via (een bijlage bij)
het Vib moet worden doorgegeven. Dit kan via het zogenoemde ‘Safe Use

VOORBEREIDEN OP DE LAATSTE REACH
REGISTRATIEDEADLINE

of Mixtures Information’ (SUMI) principe. SUMI’s zijn simpele, overzichtelijke
documenten die voorwaarden voor het veilig gebruik van een professionele
en industriële producten bevatten, bedoeld om mee te sturen als ‘bijlage’

Op 31 mei 2018 moeten alle stoffen die tussen de 1-100 ton per jaar

van het Vib van het product. De NVZ is al jaren één van de koplopers over

worden geïmporteerd of geproduceerd geregistreerd zijn. Zonder registratie

dit onderwerp, ook binnen de A.I.S.E., en heeft ook in 2017 hard gewerkt

mogen deze stoffen niet meer op de Europese markt aangeboden worden.

om dit SUMI principe van de grond te krijgen voor de Europese detergen-

Een lastige uitdaging voor NVZ-leden is het voorbereiden op stoffen die na

tenindustrie. Vanuit het reguliere overleg tussen de NVZ en de branchever-

deze deadline niet meer beschikbaar zijn. Krijg je dat wel op tijd te horen

eniging van schoonmaakbedrijven, OSB, worden deze ontwikkelingen

van je leverancier? Wat als je pas enkele weken voor de deadline het bericht

regelmatig besproken.

krijgt dat de stof niet meer geleverd gaat worden? In de Technische
Commissie van de NVZ, alsook binnen de A.I.S.E., is deze problematiek uitgebreid besproken. In beide gevallen is geconcludeerd dat er op

CLP VOLLEDIG VAN KRACHT

verenigingsniveau niet meer gedaan kan worden dan het informeren van

Sinds 1 juni 2017 mogen er geen producten met ‘oude’ etiketten meer op

bedrijven over de situatie, en daarbij uitleggen wat de mogelijkheden zijn

de markt worden gebracht. De enige plek waar nog producten met oranje

als downstreamgebruiker van stoffen.

DPD-pictogrammen te vinden mogen zijn, is bij de consument thuis. In
zowel de schappen als producten die toegepast worden door professionele

OMGAAN MET BIJLAGEN VAN HET
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

en industriële werknemers, mogen enkel nog producten met CLP-etiketten
gebruikt worden.

Met de naderende laatste registratiedeadline van REACH komt als directe

Ondanks het volledig van kracht worden van CLP worden er nog regelmatig

consequentie voor downstreamgebruikers van stoffen, dat er steeds meer

updates van de wetgeving gepubliceerd. Zo is in 2017 een nieuwe Bijlage

Veiligheidsinformatiebladen (Vib’s) met bijlagen ontvangen worden. En na

VIII gepubliceerd, dat wijzigingen brengt in de CLP verplichting om gege-

het ontvangen van een Vib met bijlage komen er REACH verplichtingen

vens over gevaarlijke producten te melden (notificeren) bij de antigifcentra

voor het ontvangende bedrijf bij. Zo moet gecontroleerd worden of de leve-

in alle landen waar het product op de markt is. Het primaire doel van de

rancier van de stof heeft beoordeeld of het eigen gebruik van die stof heeft

wijzigingen aan deze meldingsverplichting was het versimpelen van de pro-

beoordeeld, bijvoorbeeld het mengen van de stof in een mengketel. En als

cedure: elk antigifcentrum heeft momenteel een eigen uniek systeem voor

dat gebruik is beoordeeld, moeten de in de bijlage vermelde risicobeheers-

het melden van de informatie, en de informatie die aangeleverd dient te

maatregelen opgevolgd worden.

worden verschilt ook per land. Met de nieuwe procedure kan deze informatie dan ook via één portal aangemeld worden voor meerdere landen. Echter
zijn er ook elementen aan de nieuwe situatie waar bedrijven al vroeg rekening mee moeten houden. Zo moet bijvoorbeeld een extra code op de
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verpakking worden aangebracht: een Unique Formulation Identifier (UFI).

informatie wordt gegeven over het voldoen aan wet- en regelgeving. In

De aan te leveren informatie wordt daarnaast een stuk uitgebreider dan

2017 was met name de cursus ‘REACH voor formuleerders’ populair. Ook

momenteel bij veel antigifcentra gevraagd wordt. Het is dus de vraag of de

de cursus ‘introductie wetgeving voor detergenten’ blijft goed bezocht, die

update ook daadwerkelijk een lastenverlichting met zich mee gaat brengen.

met name bedoeld is voor (nieuwe) medewerkers van bijvoorbeeld sales en

NVZ-leden zullen in 2018 via een specifieke bijeenkomst over dit onderwerp

marketing. Daarnaast is er weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om

uitgebreid ingelicht worden.

in house een cursus te krijgen, waarbij de technische staf van de NVZ bij
bedrijven langskomt om voor een op maat gemaakte cursus.

STOFFENDAG 2017 WEDEROM EEN SUCCES
Na de succesvolle editie van de Stoffendag in 2016, die toen op initiatief

IN DE MEDIA: MICROPLASTICS

van de NVZ voor het eerst werd georganiseerd door samenwerkende bran-

Het probleem van plastic afval in zee is al een aantal jaren onderwerp van

cheverenigingen (NAV, VVVF, NRK, FME, VNO-NCW en MKB-Nederland),

wetenschappelijke dicussie en publiek debat. In 2017 is er veel aandacht

heeft de NVZ ook de kar getrokken voor een editie in 2017. Voor deze

voor microplastics en worden was- en reinigingsmiddelen aangewezen als

editie sloten de brancheverenigingen VHCP, VNCI en ION zich aan in het

een (hetzij kleine) bron van de zogenaamde primaire microplastics. De

organisatieteam. De dag werd geopend door twee zeer interessante en

A.I.S.E heeft daarom begin dit jaar een Task Force opgericht die zich bezig

inspirerende plenaire sprekers: Marc Kuipers, Inspecteur Generaal bij

houdt met de ontwikkelingen op dit dossier. De NVZ neemt deel aan deze

Inspectie SZW en prof. dr. Jop Groeneweg, cognitief psycholoog. Deel

Task Force.

nemers konden verder wederom kiezen uit een groot aantal praktische
workshops om bij te wonen, was er uitgebreide informatiemarkt en kon er

Inmiddels heeft de Europese commissie de langverwachte Plastic Strategy

genetwerkt worden met gelijkgestemden, deskundigen en afgevaardigden

gepubliceerd. Hierin wordt het ECHA verzocht om de mogelijkheden van

van overheidsinstanties. Met een groeiend deelnemersaantal ten opzichte

een restrictie op ‘bewust toegevoegde microplastics’ te onderzoeken.

van 2016 is er wederom besloten de organisatie van de Stoffendag door te

Belangrijkste discussiepunt voor deze restrictie is welke definitie van ‘micro-

zetten in 2018.

plastics’ gebruikt zal worden. De NVZ zal dit dossier daarom ook in 2018 op
de voet volgen.

NVZ ACADEMY: PRAKTISCHE HULP BIJ
NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING

CONTACT MET STAKEHOLDERS

Cursussen over de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn

Een belangrijke taak van het NVZ-bureau is het onderhouden van contacten

voor het procederen, op de markt brengen en opslaan van was- en reini-

met stakeholders. Zo is er regelmatig contact met inspectiediensten, het

gingsmiddelen zijn nog altijd erg in trek bij NVZ leden. Onder de koepel

RIVM, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), het Ctgb,

‘NVZ Academy’ worden dan ook verschillende keren per jaar cursussen

NGO’s, internationale organisaties als het International Scientific Forum on

georganiseerd waarin, toegespitst op de relevantie voor leden, praktische

Home Hygiene (IFH) en collega-brancheverenigingen.
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Noemenswaardig is dat in 2017 overleg is geweest tussen de NVZ en de

JAARVERGADERING 2017: ‘IMPACT CREËREN!’

directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS, mevrouw

Op donderdag 20 april 2017 vond in conferentiecentrum Kontakt der

Angelique Berg. Doel van het gesprek was te onderzoeken op welke wijze

Kontinenten de jaarvergadering van de Nederlandse Cosmetica Vereniging

de was- en reinigingsmiddelenindustrie betrokken kan worden bij (het

(NCV), Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en de

oplossen van) hygiënevraagstukken. Daarnaast werd het Hygiëneforum

Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) plaats. Na een besloten ledendeel

besproken, dat een positieve indruk heeft achter gelaten bij het ministerie.

van de afzonderlijke verenigingen begon de plenaire themabijeenkomst.

Tenslotte was er aandacht voor het recente rapport van de Gezondheidsraad over een mogelijk verband tussen het gebruik van desinfectiemiddelen

De NVZ kijkt terug op een erg geslaagde bijeenkomst met een mooi, inhou-

en antibioticaresistentie. Eén van de resultaten van het gesprek was de uit-

delijk en vermakelijk programma.

nodiging voor het geven van een workshop op een groot congres over antibioticaresistentie in de ouderenzorg.
Ook is in 2017 kennisgemaakt met de Inspecteur-Generaal en divisiemanager inspectie van de NVWA, de heren Rob van Lint en Gerben Maij. Tijdens
dit overleg, waar tevens de NCV en NAV bij betrokken waren, zijn de verschillende activiteiten van de drie verenigingen uitgebreid toegelicht.

CONTACT MET LEDEN
Vanuit het bureau worden op regelmatige basis leden van de NVZ bezocht.
Bijvoorbeeld voor het geven van een in company cursus wetgeving, maar
ook om wederzijdse ontwikkelingen te delen. Zo blijft het NVZ secretariaat
op de hoogte van wat er speelt in de praktijk en kan het deze informatie
meenemen naar contacten en bijeenkomsten met externe stakeholders. In

De dagvoorzitter van deze bijeenkomst, Klaas Gravesteijn (NAV, NVZ)

2017 is ruim 50% van het NVZ ledenbestand bezocht.

opende het programma met beide directeuren, Hans Razenberg (NAV, NVZ)
en Ronald van Welie (NCV). In een interview met Gravesteijn gaven zij hun
visie op het afgelopen jaar en, misschien nog belangrijker, op het komende
jaar.
De NAV is in 2017 een bijzonder jaar in gegaan, de vereniging viert namelijk haar 50-jarige jubileum en als het aan de NAV ligt komen daar nog
zeker 50 jaar bij. Mede omdat de aerosolbranche een zeer innovatieve
branche is met dynamische en veranderlijke regelgeving, daarbij is natuurlijk
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een belangrijke rol weggelegd voor de branchevereniging. Ook voor de
NCV was 2016 weer een goed jaar, met een kleine positieve groei van 1 à
2% binnen de cosmeticabranche. In het komende jaar ligt er een focus op
perceptie, waarin de NCV blijft aantonen dat cosmetica veilig zijn en op
heel veel fronten bijdragen aan ons welzijn. De NVZ haakte hierop in met
de kernwoorden van de branche: schoon, hygiënisch, duurzaam en onderstreepte het belang van de boodschap dat de producten binnen de was- en
reinigingsmiddelenbranche niet alleen veilig zíjn, maar ook veiligheid
brengen.

Herman Konings, master in de theoretische psychologie (KU Leuven) en
beheerder van Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket
Marketing/nXt, sloot het programma af. Hij vertelde dat we ons in een tijdperk van F.U.D. bevinden: Fear, Uncertainty en Doubt. Een van de gevolgen
is dat de consument steeds meer streeft naar radicale transparantie.
Daarnaast legde hij het verschil uit tussen de twee belangrijkste generaties
van onze tijd: de babyboomers en de 20ers en 30ers, oftewel de babybusters. De babyboomers zijn individualistisch, hebben veel geld te besteden en
hebben grote waardering voor humor en zelfrelativering. De babybusters
zijn meer gericht op een collectieve samenleving en weten als geen ander
De eerste spreekster van het programma was Ariette Brouwer. Na 25 jaar
voor het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakte zij in 2013 de overstap
naar NGO SIMAVI. De belangrijkste visie van SIMAVI: “Ontwikkeling begint
bij gezond zijn, want alleen wanneer je gezond bent kun je je verder ontwikkelen.” Hygiëne zien zij als zeer belangrijke basis voor de gezondheid.
Ze inspireren en stimuleren de plaatselijke bevolking van landen waar het

evenwicht te vinden tussen het digitale en het analoge in onze wereld.
Konings gaf het advies om meer van de zogenaamde babybusters toe te
laten tot het management van bedrijven, want babyboomers zijn erg
gericht op deze jongere generatie. Tot slot stelde hij dat het bekijken van de
trends voor de toekomst nog maar het begin is: “The story continues once
the book closes.”

nodig is om samen te werken aan een basis gezondheid voor iedereen.
Ze doen dat op projectbasis, waarin SIMAVI de brug vormt tussen bedrijfs
leven, (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties. Op deze manier
wordt impact gecreëerd en zorgen ze voor constructieve ontwikkelingssamenwerking.
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DUURZAAM VERPAKKEN

NVZ HYGIËNEFORUM

De cosmetica- en was- en reinigingsbranche hebben in 2015 doelen
men. Deze plannen zijn gevat in het brancheplan duurzaam verpakken. Het

‘Doelgerichte hygiëne sleutel voor een gezonde
toekomst’

plan is vastgesteld door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en

Op 10 oktober 2017 organiseerde de NVZ voor de tweede maal een Hygi-

biedt een stimulans voor de ontwikkeling naar een circulaire economie. In

ëneforum. Zij kijkt terug op een zeer succesvolle, leerzame en inspirerende

de context van dit brancheplan is in 2017 een werksessie georganiseerd

bijeenkomst. Wetenschappers en specialisten zijn het met elkaar eens: in

voor leden van de NVZ, hier waren onder andere een (verpakkings)afvalsor-

plaats van ons zorgen maken over dat we ‘te schoon’ zijn of over de onge-

teerder en een afvalrecyclaar bij aanwezig. De focus van deze werksessie

fundeerde link tussen antibioticaresistentie en desinfectiemiddelen, moeten

lag op het verbeteren van de recyclebaarheid van kunststof verpakkingen.

we gaan focussen op het principe van ‘doelgerichte hygiëne’. Oftewel: richt

Deze werksessie leidde tot zeer goede en nuttige inzichten. Daarnaast heeft

hygiëneprotocollen op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen

de NVZ zitting in de industrie brede stuurgroep die nationale implementatie

om de keten van besmetting te doorbreken.

gesteld om de verpakkingen van hun producten nog verder te verduurza-

van alle ingediende brancheplannen coördineert. Vanuit deze stuurgroep
zijn onder andere verpakkingsconsultants beschikbaar gesteld die bedrijven
op individuele basis helpen hun verpakkingen verder te verduurzamen.

DUURZAAM 2017
Op 31 mei 2017 organiseerde de NVZ in samenwerking met de NCV en
NAV Duurzaam 2017 in hotel Bergse Bossen in Driebergen. Doel van deze
bijeenkomst was om leden handvatten te geven voor het implementeren
van een duurzame bedrijfsvoering. Op het programma stonden onderwerpen zoals het Grondstoffenakkoord en consumentenperceptie van duurzaamheid, maar ook het maken van een LCA voor verpakkingen en hoe
REACH en CLP het milieu beschermen. Sprekers kwamen van de rijksoverheid tot aan Milieu Centraal tot aan Waste Free Oceans (een ngo). Het werd
een succesvolle dag die door de deelnemers werd beschreven als zeer divers
en interessant.

Dr. John Hines (Deb Group) refereerde al naar dit principe van doelgerichte
hygiëne na een erg interessante kijk op hoe hygiëne door de eeuwen heen
zich heeft ontwikkeld. Van een kwestie van leven en dood en de ontwikkeling naar een ware wetenschap en ten slotte naar een soort gevoel van
schijnveiligheid dat heeft geleid tot een onverdiende afname in de focus op
hygiëne. Prof. dr. Sally Bloomfield (IFH) volgde met het in perspectief zetten
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van de ‘hygiëne hypothese’ en liet zien dat de meest waarschijnlijke

begint met het opvoeden van onze kinderen over hygiëne en infectiepre-

oorzaak van allergische aandoeningen in de vroege kindertijd juist niet het

ventie. Nederland blijkt hierbij achter te lopen ten opzichte van onze omrin-

gevolg is van ‘te schoon’ zijn. Deze hypothese ondermijnt het vertrouwen in

gende landen. Hygiëneprotocollen in de gezondheidszorg en institutionele

de hygiëne in een tijd waarin we juist moeten investeren in het verbeteren

schoonmaak zijn vaak erg sterk en grondig, maar ze hebben de inzet van

van de openbare hygiëne en goede hygiënepraktijken.

alle medewerkers nodig. Ervaring leert dat deze inzet niet altijd voldoende
is. En hoewel de voedingsmiddelenindustrie in Nederland bekend staat om

Dat het algemene publiek zijn hygiënepraktijken kan verbeteren, werd

zijn hoge hygiënestandaarden, heeft ervaring met lage melkprijzen aange-

bevestigd door prof. dr. Markus Egert (Furtwangen Universiteit), wiens

toond dat bij boeren onder financiële druk het risico ontstaat dat ze deze

microbiologische analyse van gebruikte keukensponsjes liet zien hoe snel

hoge standaarden niet langer in stand kunnen houden.

een spons verzadigd is van bacteriën. Het moet nog nader worden bestudeerd of de bacteriën in het sponsje als ‘vriendelijke’ microbiële diversiteit

Kortom, de opzet van het Hygiëneforum om specialisten en belanghebben-

kan worden gezien, of dat het een gevaarlijke ophoping van pathogenen

den bij elkaar te brengen om hygiëne te bespreken, is geslaagd. Het heeft

betreft. Hij beveelt in ieder geval aan om tenminste een keer per week een

aangetoond dat industrie, wetenschappers en autoriteiten veel van elkaar

keukensponsje te vervangen.

kunnen leren.

Als afsluiting van de ochtend sessie deelden prof. dr. Andrew McBain

Om deze reden zal het Hygiëneforum in de toekomst doorgaan. Hiermee

(Universiteit van Manchester) en dr. Bernhard Meyer (Ecolab) het standpunt

wil de NVZ met haar partners een platform bieden waar industrie, weten-

dat op basis van wetenschappelijk bewijs we ons geen zorgen hoeven te

schappers, autoriteiten en NGO’s elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisse-

maken over een verband tussen het gebruik van desinfectiemiddelen en een

len en samenwerking te inspireren om oplossingen te vinden voor een

toename van antibioticaresistentie. En we leerden dat laboratoriumsituaties

gemeenschappelijk probleem: de noodzaak om hygiëne opnieuw op de

soms heel ver weg staan van de praktijk. We moeten er wel voor zorgen

kaart te zetten.

dat desinfectiemiddelen op de juiste tijd en plaats worden gebruikt, volgens
de juiste gebruiksaanwijzingen die op het etiket staan. Met andere
woorden: doelgerichte hygiëne.
In de parallelle middagssessies werden de discussies voortgezet over
hygiëne in vier specifieke sectoren: hygiëne thuis, de gezondheidszorg, de
landbouw- en voedingsmiddelenindustrie en institutionele schoonmaak. In
elke sessie konden de deelnemers luisteren naar specialisten op het gebied
van hygiëne- en infectiepreventie. Besproken werden manieren om hygiënepraktijken in deze sectoren te verbeteren. Uit deze sessies kan een
gedeelde, belangrijke conclusie worden getrokken: het belang van de menselijke factor in hygiëneprotocollen; opleiding is cruciaal.
Het oplossen van publieke misverstanden over onze microbiële wereld
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Let op: het volgende Hygieneforum vindt plaats
15 oktober 2019 in de Reehorst in Ede.

PUBLICATIES

SYMPOSIUM ‘ANTIBIOTICARESISTENTIE EN
OUDERENZORG’

Nieuwe uitgave: Slim en schoon
Zoals u weet heeft de NVZ in 2015 een rebranding ondergaan. Dit heeft
onder meer geresulteerd in een nieuwe visie en missie, pay off en logo en
drie daaraan gekoppelde pijlers: Schoon, Hygiënisch, Duurzaam.

Op 14 november 2017 hebben de NVZ-leden en de NVZ een workshop en
goedgevulde goodiebags verzorgd op het symposium ‘Antibioticaresistentie

De NVZ heeft deze pijlers uitgewerkt in drie verschillende uitgaven. Hierin

en ouderenzorg’ over het belang van reinigen en desinfecteren bij de infec-

lag de nadruk op reiniging met chemische schoonmaakproducten. In ‘Slim

tiepreventie binnen de ouderenzorg. De workshop leidde tot een levendige

en schoon’ – gepubliceerd in januari 2018 – heeft de NVZ, passend bij de

discussie tussen de deelnemers. Het symposium was met 700 deelnemers

drie pijlers, een uitgave uitgebracht over het maatschappelijk nut van

helemaal uitverkocht en had als doel om zorgprofessionals, beleidsmakers

mechanische schoonmaaksystemen (machines).

en andere belanghebbenden bij elkaar te brengen om antibioticaresistentie
binnen de ouderenzorg aan te pakken.

De uitgave heeft als primair doel om bij te dragen aan het positief imago
van de was- en reinigingsmiddelenbranche. Machines brengen ons efficiën-

Dit symposium is onderdeel van het bredere programma ‘Aanpak antibioti-

tie, hygiëne en een zeer schoon resultaat. De uitgave dient daarnaast als

caresistentie in verpleeghuizen’. Dit programma wordt uitgevoerd door een

hulpmiddel voor bedrijven die een machine willen gaan aanschaffen. Ook

aantal organisaties zoals het RIVM en Vilans in opdracht van het ministerie

stimuleert de uitgave een veilig gebruik van machines, en besteedt zij aan-

van VWS.

dacht aan innovaties.

Slim
en schoon
30
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MEER NVZ-UITGAVEN
uitgaven zijn gedrukt en kunt u opvragen bij de NVZ. Ze zijn net als Slim &

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER BETREKKEN
EN GEBRUIKEN VAN GEDENATUREERDE
ALCOHOL

Schoon, een uitwerking van de nieuwe visie en missie naar aanleiding van

De wetgeving van de Europese Unie (Unie) kent verschil tussen volledig

de rebranding in 2015 waarbij de pijlers Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

gedenatureerde alcohol en gedeeltelijk gedenatureerde alcohol. Voor het

werden opgesteld.

volledig denatureren is de EU-wetgeving per 1 augustus 2017 gewijzigd

Hygiëne
Hygiënethuis
thuis
Gezond
Gezond
en en
schoon
schoon
op op
maat
maat

De NVZ publiceerde de afgelopen jaren diverse uitgaven. De onderstaande

en dit heeft ook gevolgen voor de Nederlandse situatie. De NVZ en Neder-

Duurzaam hier en nu

landse Cosmetica Vereniging (NCV) hebben samen met de Belastingdienst

Was- en reinigingsmiddelen zijn duurzaam, veilig en innovatief; de

antwoorden geformuleerd op een aantal veel gestelde vragen. Dit docu-

detergentenbranche is proactief en maatschappelijk verantwoordelijk.

ment kunt u op het ledendeel van de website vinden.

Ook van de consument wordt wat verwacht, namelijk ‘duurzaam gedrag’.
Goed onderhoud verlengt de levensduur van spullen en vermindert de
milieubelasting. 2017
Duurzaam
Duurzaam
hier
hierenennu
nu

De volgende digitale uitgaven zijn ter ondersteuning van onze leden en

Hygiëne thuis

HetHet
belang
belang
vanvan
schoonmaken
schoonmaken
en onderhouden
en onderhouden

kunt u gratis downloaden via nvz.nl.

Hygiëne is nodig om gezond te blijven. Een goede

• Veilig gebruik van capsules met vloeibaar wasmiddel
• Brochure: Microbiologische reinigingsmiddelen

hygiëne in het huishouden is geen tovenarij, maar kan
Schoonmaken
hier en nu

met doelgericht handelen heel gemakkelijk bereikt
worden. Welke hygiënische maatregelen nodig zijn,

Schoonmaken hier en nu

•	(EN): NVZ Guidance: Recommendations on glove properties in SDS
Section 8.2

Was- en reinigingsmiddelen zijn veilige producten die
chemische stoffen bevatten die noodzakelijk zijn om

Gezond
Gezond
en en
schoon
schoon
op op
maat
maat

• Grondstoffenlijst
• Omgaan met LQ kenmerking

Waterigeweg 31, 3703 CM Zeist
Postbus 914, 3700 AX Zeist
www.nvz.nl

goed te kunnen schoonmaken. 2011
Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Lidmaatschap
van de NVZ

Lidmaatschap van de NVZ
In deze folder leest u wat de NVZ voor u kan betekenen. 2017

• Leaflet: Cleaning with micro-organisms (EN)
• Omgaan met CLP in de praktijk
•	(NL): NVZ Handleiding: Aanbevelingen voor eigenschappen handschoenen in Rubriek 8.2 van het Vib

Schoonmaken hier en nu

leest u in deze uitgave. 2014

Hygiëne
Hygiënethuis
thuis

DIGITALE NVZ-UITGAVEN

10 oktober 2017, De Reehorst, Ede

PROGRAMMA

Hygiëneforum
2017

Hygiëneforum 2017
Uitgave met het programma van het Hygiëneforum.
De brancheorganisatie van fabrikanten en
importeurs van was- en reinigingsmiddelen

nvz.nl

2017 (zie pagina 27)
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Professioneel Schoonmaken is een platform voor de professionele schoonmaakbranche. Hun blad PS Magazine biedt de schoonmaakprofessional
nieuws, opinie en achtergrondinformatie. De NVZ heeft hierin een vaste
column. Een verzameling van haar columns in 2017 leest u hier.

4.1 VERWARRING ROND HYGIENE
In 1844 kwam Dr. Ignaz Semmelweis in dienst bij het Allgemeines
Krankenhaus in Wenen. Hij ging werken op de afdeling verloskunde, waar
gynaecologen en verloskundigen werden opgeleid. Hij concludeerde dat
geen van de hypothesen die gebruikt werden om de sterfgevallen ten
gevolge van kraamvrouwenkoorts te verklaren, klopten. Na onderzoek
ontdekte hij dat het wassen van de handen met hypochloriet voor behandeling, het aantal sterfgevallen terugbracht met 80-90%.
Een prachtige oplossing zou je zeggen, maar Semmelweis werd geconfronteerd met veel scepsis onder collega’s en superieuren, die vonden dat artsenhanden per definitie schoon zijn. Bovendien was het wassen van handen
met hypochloriet een onprettige ervaring. Semmelweis werd ontslagen en
stierf tenslotte miskend in 1865 op 47-jarige leeftijd. Pas in 1890, 25 jaar
na zijn dood, kreeg zijn methode door de ontdekking door Louis Pasteur
van de bacterie, theoretische onderbouwing.
In de jaren na 1890 is er natuurlijk veel veranderd. Na de ontdekking van
de bacterie en de conclusie dat deze schadelijk kan zijn voor de gezondheid, zijn maatregelen zoals bedacht door Semmelweis, verbeterd en uitgebreid. Ook de producten die gebruikt worden voor desinfectie zijn natuurlijk
een stuk moderner. Handdesinfectie is tegenwoordig een veel effectiever en
minder pijnlijk dan destijds en ook de algemene hygiëne is van een veel
hoger niveau. Door de industrie zijn talloze reinigings- en desinfectie
middelen ontwikkeld waarmee effectief en doelmatig een goede hygiëne
bereikt kan worden. Door deze verbeterde hygiëne zijn besmettingen en
sterfgevallen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, enorm afgenomen. Daarnaast
heeft de verbetering van hygiëne de gemiddeld levensverwachting sinds
Pasteur, verdubbeld.
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De NVZ was daarom ook onaangenaam verrast door de uitspraken in de

4.2 PEPERDURE REGELGEVING

media door de gezondheidsraad, naar aanleiding van het rapport dat zij
op 21 december 2016 publiceerden. In dit rapport wordt ingegaan op het

In september vorig jaar schreven we al over het Europese project ‘Better

gebruik van desinfectiemiddelen en een mogelijke relatie tot resistentie

Regulation’, dat gestart is door de commissie Timmermans. Doel van dit

voor antibiotica. Hoewel in het rapport wordt erkend dat het “[…]onmoge-

project is om te kijken of de Europese wet- en regelgeving wel efficiënt en

lijk [is] om te zeggen of desinfectantiagebruik een substantiële bijdrage

effectief is en of de regeldruk in verhouding staat tot de opbrengst ervan.

levert aan de ontwikkeling van antibioticaresistentie […].” trekt men in het

Immers, je kan wel met een kanon op een mug schieten, maar een vliegen-

bijgaande persbericht veel verdergaande conclusies. Verwarrend is ook dat

mepper is minstens zo effectief en vele malen goedkoper.

het plotseling niet meer gaat over biociden en resistentie, maar over een
hele trits consumentenproducten die niets met desinfectie te maken

Eén van de onderdelen van dit project (het Cumulative Cost Assessment,

hebben. Deze uitspraken hebben tot onnodig veel onrust bij gebruikers

CCA) was het in kaart brengen van de daadwerkelijke kosten van Europese

geleid, ook in de professionele markt.

wet- en regelgeving in de diverse sectoren van de economie. In onze sector,
die van de detergenten, gaat het dan om kosten die gerelateerd zijn aan

Het beschermen en bevorderen van gezondheid en hygiëne staat centraal

bijvoorbeeld REACH, CLP, Biociden- en Detergentenverordening. Een groot

voor de NVZ en haar leden. Reinigings- en desinfectiemiddelen spelen hier

aantal NVZ leden heeft actief meegewerkt aan het onderzoek. Eind 2016

een belangrijke rol in, mits deze producten op de juiste manier gebruikt

heeft de Europese Commissie de resultaten van het CCA gepubliceerd. De

worden en op geschikte momenten worden ingezet. Doelmatig gebruik

drie belangrijkste conclusies voor de chemische industrie willen we u niet

draagt bij aan het borgen van een effectieve hygiëne, en helpt daarmee de

onthouden.

verspreiding van infectieziekten voorkomen . Het voorkomen van infectieziekten zorgt er bovendien voor dat minder antibiotica voorgeschreven
hoeft te worden, wat bijdraagt aan het beperken van de impact van anti

1.	De totale kosten voor het voldoen aan wet- en regelgeving vormen een
substantieel deel van de omzet en winst van de bedrijven.

bioticaresistentie. Producten met een desinfecterende werking (biociden)

2.	De industrie-specifieke regelgeving is meteen ook de meest kostbare.

hebben duidelijke gebruiksvoorschriften op het etiket, wat ervoor zorgt dat

3.	De administratieve kosten als gevolg van regelgeving drukken oneven

de gebruiker deze producten op een correcte manier, op geschikte momen-

redig zwaar op de industrie.

ten kan gebruiken. Dit geldt voor zowel professionele producten als bio
ciden op de consumentenmarkt. In de professionele sector worden de

Daar boven op werd geconcludeerd dat de was- en reinigingsmiddelen

gebruikers goed opgeleid om op de juiste manier middelen te gebruiken.

industrie veruit de hoogste administratieve lasten heeft. We zullen hier
verder op inzoomen.

Vooralsnog ziet de NVZ geen aanleiding om aanvullende regels voor het
gebruik van desinfectiemiddelen door te voeren. Immers, het is nog niet

Met betrekking tot de eerste conclusie zien we dat meer dan 10% van de

aangetoond dat het gebruik van desinfectiemiddelen in de praktijk tot

omzet opgaat aan kosten voor het voldoen aan Europese wet- en regelge-

(antibiotica)resistentie leidt. Het doorvoeren van nationale regelgeving op

ving. Denk daarbij aan algemene chemische en arboregelgeving. De onder

basis van een onbewezen hypothese kan zelfs een averechts effect hebben

twee genoemde regelgeving betreft vooral het indelen en etiketteren van

op de infectiepreventie.

producten (CLP), de stoffenwetgeving (REACH) en de kosten die gerelateerd
zijn aan de Biocidenverordening. Daarnaast laat het rapport zien dat de
implementatiekosten van deze regelgeving de afgelopen 10 jaar de pan uit
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zijn gerezen, waarbij het einde nog niet in zicht is. Tenslotte zien we dat de

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij NVZ –

administratieve lasten bijna 30% van het totaal uitmaken. Bij het woordje

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam. Dit is de brancheorganisatie van fabrikan-

‘administratief’ denkt niet alleen de industrie, maar ook de Europese

ten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De

Commissie: ‘kan dat niet wat minder?’. De industrie is dan ook gevraagd

vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg

om mee te denken over verbeteringen voor de huidige regelgeving. Die

en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde

zouden een kostenbesparing moeten opleveren, terwijl de veiligheid op het

ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam

huidige hoge niveau gewaarborgd blijft.

schoonmaken en hygiëne.

Een uitdaging die de we als (Europese) industrie graag aangaan. De NVZ
heeft op een aantal punten hierin het voortouw genomen. Denk bijvoor-

4.3 LEVENSCYCLUSANALYSES

beeld aan het GEIS-project, wat bedoeld is om op een praktische en efficiënte manier aan verplichtingen vanuit de REACH wetgeving te voldoen. Een

31 mei organiseerde de NVZ, samen met brancheverenigingen NCV en NAV,

andere verbetermogelijkheid zien we bij het etiket: nu vaak een nauwelijks

‘Duurzaam 2017’. Deze jaarlijkse bijeenkomst is voor veel van onze leden

gelezen communicatiemiddel op de verpakking van het product, dat wel

hét moment om zich te laten inspireren door duurzame initiatieven van tal

aan heel veel ingewikkelde regels moet voldoen. Vanuit de industrie

van bedrijven en organisaties en daarnaast kennis en ervaringen uit te

worden alternatieven ontwikkeld die praktischer, effectiever en veiliger zijn.

wisselen over welke stappen je als bedrijf zélf kan zetten.

En daarnaast ook een stuk minder zouden kosten. Denk aan de mogelijkheid om meer met pictogrammen te werken en de inzet van de

Het was een goed ijkpunt voor wat er vandaag de dag onder duurzaamheid

smartphone.

wordt verstaan. Een oneindig veel complexer begrip dan dat het pakweg
10 jaar geleden was. En veel meer geladen ook. In de bijeenkomst werd

Overigens is het geen verrassing dat wet- en regelgeving achterloopt bij de

gerefereerd aan zure regen, in de jaren ’80, naast de kruisraketten en de

technische mogelijkheden: het duurt vaak jaren (zeker in Europa) voordat

zeehondenjacht, hét thema waar activistisch Nederland zich mee bezig

wet- en regelgeving is aangenomen. Daarnaast is het (zeker ook in Europa)

hield. Interessant om te zien hoe er destijds een zeer eenzijdige focus was

vaak een product van politieke compromissen tussen lidstaten. Tenslotte

op de gevolgen voor milieu van het maken van een product.

staan wetgevingsjuristen niet bekend om hun intensieve betrokkenheid bij
de praktijk van de werkvloer…

Zure regen
Dat denken is volledig op z’n kop gezet. En terecht er is meer dan een

Begrijp ons overigens niet verkeerd: we staan volledig achter de doelstellin-

aantal willekeurig gekozen milieuparameters zoals zure regen of fosfaatvrij.

gen van deze wet- en regelgeving: detergenten moeten op veilige wijze

Hoewel dit aanvankelijk een goed begin was voor het kweken van bewust-

gemaakt worden, op veilige wijze vervoerd en opgeslagen worden en op

wording over milieu en duurzaamheid, doet het geen recht aan de

veilige wijze gebruikt worden. Het zou echter goed dat de regelgever oog

complexe materie die duurzaamheid is. Daarom wordt er tegenwoordig

heeft voor wat er in de praktijk gebeurt. Zo nu en dan je kantoor uitkomen

naar alle levensfase van een product gekeken, om uiteindelijk te komen

en een bedrijf bezoeken kan geen kwaad: men is bij dezen uitgenodigd!

tot een oordeel over de duurzaamheid ervan. Daardoor kunnen er betere
keuzes voor de verbeteringen van een product worden gemaakt of kan er
beter tussen verschillende producten worden gekozen.
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Life Cycle Assessment (LCA)

Morele keuzes kan je uiteindelijk niet maken op basis van een LCA. Zo is

In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken.

men wel op basis van de LCA methode tot de conclusie gekomen dat het

Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met

gebruik van palm(pit)olie niet altijd de meest duurzame oplossing is. Maar

afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Een LCA is een weten-

door het gebruik van deze grondstof morgen af te schaffen zorg je er ook

schappelijke methode die meet wat de milieu-impact van een product is in

voor dat de markt voor palmolie instort, met alle gevolgen van dien voor de

alle fases van de levenscyclus van het product. Een LCA helpt goed bij het

kleine boeren en landarbeiders die voor hun inkomen afhankelijk zijn van

rationaliseren van keuzes en beelden. Een verpakking van gerecycled papier

palmplantages.

hoeft niet altijd een betere keuze te zijn dan een plastic tas: een plastic tas

LCA’s leren je dat volgens de ene route er veel meer CO2 vrijkomt dan

gaat misschien veel langer mee omdat deze beter tegen water kan. Maar

volgens een alternatieve route, maar dat er volgens de alternatieve route

de chemie die gebruikt wordt voor het produceren en of recyclenvan papier

juist weer meer emissies naar het water zijn. Welke route er dan gekozen

is misschien wel slechter voor het milieu. Aan de andere kant zijn mensen

moet worden is dan ook veelal een politieke afweging.

wel weer meer geneigd papier in te zamelen, terwijl dat bij plastic

Neemt niet weg dat LCA’s inzicht verschaffen welke parameters er van

misschien nog minder het geval is.

belang zijn en wat deze voor invloed kunnen hebben op het milieu. Ze
kunnen je wel helpen het blikveld te verruimen Maar daarnaast leert

Bij reinigingsmiddelen spelen vergelijkbare discussies. Zo werd er in het

denken in de vorm van LCA’s je buiten de geëigende kaders van je eigen

verleden vaak alleen maar gekeken naar de grondstoffen die gebruikt

deel van de keten te kijken.

werden voor een product. De werkwijze van de producent, bijvoorbeeld
op het gebied van arbeidsomstandigheden, of de prestatie van het eind
product, werden vaak helemaal niet meegenomen. In die hausse zag je
producten op de markt komen die zich profileerden met ‘groen’ of zich
lieten voorstaan op het ontbreken van bepaalde ingrediënten. Het zou
vanzelfsprekend moeten zijn dat men vooral ook zou kijken of het product
ook goed werkt, maar werk genoeg wil men dat bij reinigingsmiddelen
nogal eens terzijde schuiven. Vandaar dat in een LCA ook de prestatie van
een product wordt meegenomen in moderne analyses.
En zo kan een LCA uitwijzen dat product A qua ingrediënten milieutechnisch beter scoort dan B. Maar als product A in Zuid Europa geproduceerd
wordt en product B als het ware om de hoek, dan kan B toch veel beter in

“Om een uitspraak over de milieu—
belasting van een product te kunnen
doen, moet je kijken hoe dat product
wordt geproduceerd en vervoerd, maar
vooral ook hoe het wordt gebruikt”

een LCA scoren dan A omdat het niet ver getransporteerd hoeft te worden.
M.a.w. om een uitspraak over de milieubelasting van een product te
kunnen doen is de focus alleen op de samenstelling van een product
onvoldoende. Je moet ook kijken hoe het geproduceerd, het vervoerd of
gebruikt wordt. Het is dan ook nog niet zo vanzelfsprekend dat natuurlijke
grondstoffen beter zijn dan die op aardolie gebaseerd zijn.
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4.4 ‘CHEMIELOOS’ REINIGEN

Omdat ozon zo reactief is, is het zeer geschikt voor desinfectie. Ozon
reageert makkelijk met micro-organismen: het maakt ze letterlijk kapot.

IJs drijft op water; daar zijn vooral Nederlanders heel blij mee omdat daarop

Desinfectiemiddelen zijn biociden en vallen daarom onder de

geschaatst kan worden. Toch is het raar dat ijs op water blijft drijven.

Biocidenverordening. In Nederland moeten dit soort producten door het

Normaliter zinkt de vaste fase van dezelfde stof juist in de vloeistof.

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blijkbaar heeft ijs een lagere dichtheid dan vloeibaar water. Dit kan ver-

(Ctgb) worden toegelaten voordat deze verkocht en gebruikt mogen

klaard worden doordat water waterstofbruggen kan vormen. Het vormen

worden. Desinfectiemiddelen op basis van ozon zijn nu nog vrijgesteld van

van waterstofbruggen is een chemische eigenschap van water. Door water-

een toelating omdat ozon als desinfecterend bestanddeel Europees nog niet

stofbruggen krijgt ijs een lagere dichtheid dan vloeibaar water en kunnen

is goedgekeurd. De verwachting is dat dit binnen twee jaar wel gebeurt en

we erop schaatsen. Door diezelfde chemische waterstofbruggen is water

dan moeten nagenoeg alle middelen op basis van ozon op termijn een

vloeibaar op aarde (en geen gas) en maakt al het leven op aarde mogelijk.

biocidetoelating hebben.

Als een simpele stof zoals water al bol staat van de chemie, hoe ‘chemievrij’
zijn alle andere producten dan?

Chemieloos reinigen met ozon? Wij vinden van niet. Laten we wel wezen,
chemie is overal, alle stoffen hangen door chemie aan elkaar. In de volks-

Niet dus, hoewel veel aanbieders van dergelijke producten of diensten ons

mond wordt met de term chemische stoffen meestal een stof bedoeld die

anders doen geloven. Ozonwater (ozon opgelost in water) is bij uitstek een

fabrieksmatig geproduceerd is. Als je echt chemievrij wilt schoonmaken,

schoonmaakmiddel dat als chemievrij wordt gepositioneerd. Kern van het

dan kan je de Cirkel van Sinner gebruiken. De Cirkel van Sinner gaat er

schoonmaken met ozonwater is oxidatie van vervuiling (in schoonmaak

vanuit dat de factoren beweging, tijd, temperatuur en chemie een rol

termen ook wel ‘bleken’ genoemd)door ozon. Bekende voorbeelden van

spelen bij het schoonmaken.

oxidatie zijn roest (oxidatie van het ijzer door zuurstof) en vuur (oxidatie
van een brandstof als hout of gas door zuurstof). Oxidatie van organische
vervuiling, zoals vet, maakt dat deze beter oplosbaar is in water en hierdoor
gemakkelijker schoongemaakt kan worden. Ozon is echter niet geschikt om
anorganische vervuiling, zoals kalk, beter wateroplosbaar te maken en dus
zijn voor anorganische vervuilingen andere middelen zoals ontkalker nodig.

tijd
temperatuur
chemie

Ozon is één van de sterkste oxiderende stoffen die er bestaat, ozon is bijna

beweging/

2,5x zo sterk1 als natriumhypochloriet2. Dit betekent dat ozon makkelijk en

mechanische kracht

snel reageert. Dat maakt reacties met ozon erg onvoorspelbaar. Ze leiden
tot veel onbekende reactieproducten met onbekende risico’s. Het is niet
voor niets dat de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan ozon zo
laag ligt (60 ppb per 8 uur), om te voorkomen dat medewerkers last krijgen
van (oxidatieproducten van) ozon.
1

Op basis van standaard elektrodepotentialen

2

Meest gebruikte oxiderende stof in bleekmiddelen die op de markt zijn
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Deze factoren hebben alle invloed op elkaar. Als één factor groter wordt,

4.5 NIET LULLEN MAAR POETSEN!

worden de andere kleiner en vice versa. Dit betekent dat als je chemie wilt
reduceren (of zelfs elimineren) minimaal één van de andere factoren (bewe-

In Rotterdam wisten ze het al: praatjes vullen geen gaatjes. Dat geldt ook

ging, tijd, temperatuur) significant veel groter wordt.

voor de wereld van de hygiëne: over veel zaken wordt lang en ingewikkeld
gediscussieerd en heeft iedereen zo zijn eigen mening, maar uiteindelijk
moeten de handen uit de mouwen, de middelen in de emmer en het doekje

tijd

in het sop.

temperatuur
Vandaar dat we de conclusies van het Hygiëneforum, dat de NVZ op
chemie

10 oktober 2017 met haar partners en sponsors organiseerde, samenvatten
met de korte en krachtige omschrijving: ‘niet lullen maar poetsen’.

beweging/
mechanische kracht

Wetenschappers en specialisten zijn het met elkaar eens: in plaats van ons
zorgen maken over dat we 'te schoon' zijn of over de ongefundeerde link

Het is nog maar de vraag of je op die manier wel milieuvriendelijker reinigt.

tussen antibioticaresistentie en desinfectiemiddelen, moeten we gaan

Immers, om de temperatuur van je reinigingsproces te verhogen, heb je

focussen op het principe van 'doelgerichte hygiëne'. Oftewel: richt hygiëne-

flink wat energie nodig. Daarnaast is het maar de vraag of inkopers van

protocollen op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de

schoonmaakdiensten bereid zijn te betalen voor de verdubbeling van de

keten van besmetting te doorbreken. En zorg voor een excellente

schoonmaaktijd. Tenslotte is het zo dat reinigingsmiddelen moeten voldoen

uitvoering.

aan de strenge Europese Detergentenverordening, waarin de biologische
afbreekbaarheid van reinigingsmiddelen wordt voorgeschreven. We raden

Dat laatste heeft natuurlijk met de menselijke factor te maken. Die moet

bedrijven aan vooral een goede Life Cycle Analyse (LCA) van hun schoon-

van een goede kwaliteit zijn. Dat bereik je door het opleiden van personeel

maakproces te maken, inclusief natuurlijk de gebruikte reinigingsmiddelen.

en de juiste attitude van de leidinggevende. Als je bedenkt dat in Nederland

Zo’n analyse levert vaak verrassende conclusies op, waarbij de grootste

de handhygiëne protocollen maar voor 30% nageleefd worden, dan is er

verbeterslagen vaak niet bij het gebruikte reinigingsmiddel te maken zijn.

nog veel werk aan de winkel. Maar ook voor schoonmakers geldt dat er
voldoende moet worden geïnvesteerd in kwaliteit. Professionals moeten
zich ervan bewust zijn dat door het slecht
naleven van protocollen ze een gevaarlijk
spelletje met het leven van anderen
spelen.
Volgens de NVZ moeten goede hygiëne
praktijken (opnieuw) een deel van onze
dagelijkse routines worden. Hierbij
moeten we in het achterhoofd houden
dat je hygiëne niet alleen voor jezelf doet,
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maar vooral voor anderen. Eigen vuil is niet vies, maar jouw micro-organis-

4.6

HYGIËNE OP MAAT

men kunnen zomaar een gevaar voor anderen opleveren. Een bekend voorbeeld uit de historie in de massale sterfte van de inheemse bevolking van

Wie wel eens een pak draagt, weet dat een pak niet zomaar gekocht is.

Amerika aan ziekten waar de Europeanen relatief weinig last van hadden.

Naast je persoonlijke smaak, moet het pak immers voldoen aan de juiste

Een deel van de oplossing zien wij bij een betere consumentenvoorlichting:

proporties van het lichaam en dus passen. Je kan twee mensen, de één lang

Consumenten weten nauwelijks meer wat de kritische punten in hun huis-

en dun, de ander kort en dik, wel hetzelfde pak aan willen trekken, alleen

houden zijn. We verwachten dat we door betere voorlichting besmettingen

zal geen van beiden zich daarin comfortabel voelen. Daarom zal een pak

met een derde kunnen terugdringen. Het oplossen van publieke misver

(tot op zekere hoogte) op maat moeten worden gemaakt. ’One-size fits all’

standen over onze microbiële wereld begint met het opvoeden van onze

gaat, zoals zo vaak, hier niet op.

kinderen over hygiëne en infectiepreventie. Nederland blijkt hierbij achter te
lopen ten opzichte van onze omringende landen. Het ministerie van VWS,

Ditzelfde geldt voor reinigingsmiddelen. Het doel van reinigen is het ver

het Voedingscentrum of het RIVM voeren allemaal hun eigen campagnes.

wijderen van zichtbaar vuil. Dit geldt voor elke situatie en afhankelijk van

Het is een gemiste kans dat het bedrijfsleven hier niet bij betrokken wordt.

verschillende factoren zijn verschillende reinigingsmethoden en –middelen
voorhanden. Zo zal je voor grof losliggend vuil een stofzuiger kunnen

Een andere interessante conclusie van het Hygiëneforum is, dat een risico-

gebruiken, voor koffievlekken op tafel een doekje met een sopje, gebruik

achtige benadering, waarmee in de landbouw-, chemische- en voedings-

je voor kalk een zure reiniger en voor het poetsen van zilver een specifiek

middelenindustrie succesvol wordt gewerkt, ook voor de gezondheidszorg

zilverpoetsmiddel. Daarnaast is het te reinigen oppervlak ook een factor

zorg goed kan werken. Deze houdt in dat je de belangrijkste risicofactoren

waar rekening mee moet worden gehouden: een aanrechtblad van rvs ga

identificeert, ze vervolgens prioriteert en tenslotte kijkt welke maatregelen

niet met een zure reiniger schoonmaken terwijl dit voor een porseleinen

je moet treffen om ze te minimaliseren. Zijn bepaalde risicofactoren gemini-

wc-pot geen probleem is. En dit zijn maar twee van de vele factoren waar

maliseerd, kijk dan opnieuw naar je prioriteiten. Deze aanpak maakt het

rekening mee moet worden gehouden in de keuze voor een reinigings

ook mogelijk om zaken enerzijds te standaardiseren en anderzijds transpa-

middel! Figuur 1 laat zien op welke manier je komt tot de juiste keuze bij

ranter te maken. Het zijn met name deze standaardisatie en transparantie

verschillende soorten vuil.

die de hygiëne praktijk in de gezondheidszorg ontberen.
Wij durven de conclusie aan, dat het primaire doelstelling van het
Hygiëneforum, om specialisten en belanghebbenden bij elkaar te brengen
om hygiëne te bespreken, is behaald. Het Forum heeft aangetoond dat
industrie, wetenschappers en autoriteiten veel van elkaar kunnen leren.
Om deze reden zal het Hygiëneforum in de toekomst doorgaan. Hiermee
wil de NVZ een platform bieden waar industrie, wetenschap, NGO’s en
autoriteiten elkaar ontmoeten om ideeën en informatie uit te wisselen om
zo oplossingen te vinden voor onze gemeenschappelijke uitdaging: de
noodzaak om hygiëne verder te verbeteren.
Meer informatie over het Hygiëneforum via www.hygieneforum.nl
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Desinfecteren
Het kiezen van een desinfectiemiddel luistert zo mogelijk nog nauwer: hier

Vuil

moet niet alleen rekening gehouden worden met het soort vuil en oppervlak, maar ook nog met de af te doden micro-organismen. Bacteriën bijvoorbeeld, zijn goed af te doden met een desinfectiemiddel op basis van

Zichtbaar (99%)

Onzichtbaar (1%)

alcohol, maar op het moment dat schimmels de doelorganismen worden,
dan moet een desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide gebruikt
worden. Tegelijkertijd zijn er middelen die een brede groep micro-organismen aanpakken, bijvoorbeeld bij het ‘foggen’ van ruimten met waterstof-

Organisch

Vet

Eiwit

Anorganisch

Mineralen

Zetmeel

Micobiologisch
-

Bacteriën
Schimmels
Gisten
Virussen

- Kalk
- Roest

peroxide, maar deze middelen (en methoden) vereisen vaak dat de
gebruiker goed is opgeleid in het veilig en effectief toepassen hiervan.

Beste oplossing voor een hygiënevraagstuk
De selectie van de juiste middelen is dus afhankelijk van de hygiëne
behoefte: er zijn geen ‘one-size fits all’ middelen die voor ieder hygiëne
probleem een optimaal resultaat leveren. Dit betekent dat er telkens goed
nagedacht moet worden welk hygiëneprobleem je wilt oplossen. Daarom is
het van groot belang dat je ook alle belanghebbenden in dit keuzeproces

Alkalisch product

Zuur product

Desinfectie

betrekt: gebruikers (zoals schoonmaker, arts of verpleegkundige), infectiepreventiedeskundigen en inkoop. Daarnaast is het goed om ook de leverancier van het hygiëneproduct hierin te betrekken: zij hebben specifieke
kennis van de producten en toepassingsgebieden. Daarnaast zijn ze bekend

Figuur 1: stroomdiagram die de verschillende soorten vuil en de
te gebruiken middelen toont voor ieder soort vuil.
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met veel situaties waarin hun producten gebruikt worden. Deze kennis kan
een waardevolle bijdrage leveren om ook in andere situaties te komen tot
de beste oplossing voor het hygiënevraagstuk.
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DE VERENIGING:
WIE DOET WAT

De NVZ is een vereniging van actieve leden en lidbedrijven, ondersteund
door een professioneel en ter zake kundig verenigingsbureau. Gezamenlijk
zorgen zij voor een stevige belangenbehartiging voor de was- en
reingingsmiddelenindustrie. Hoe wij dat doen leest u in het hoofdstuk
Activiteiten NVZ 2017.

STRUCTUUR NVZ
Ledenvergadering

Bestuur

Bureau

Commissies

Producenten

Desinfectie

Nifim

Beleidscommissie

Technische
commissie

TC Machines

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

DE LEDEN
De NVZ heeft 57 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 61 en 62 van dit
jaarbericht.

HET BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 57 van dit
jaarbericht.
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DE COMMISSIES

DE SECTIES

Doelstelling

Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde gemeen-

Doelstelling van de NVZ Commissies is om een voor de branche representatief

schappelijke belangen en/of interesse op een samenhangend terrein en/of

standpunt te formuleren over onderwerpen binnen haar aandachtsgebied.

op langere termijn. Een sectie kan onderwerpen voordragen waarover de

De Beleidscommissie

algemene ledenvergadering een beslissing dient te nemen.

De Beleidscommissie NVZ (BC) ondersteunt de vereniging bij het formuleren

Iedere sectie onderhoudt contacten met de relevante actoren voor die

en uitvoeren van een beleid dat streeft naar vrijheid bij het op de markt

sectie. Het verenigingsbureau ondersteunt de secties in haar

brengen van was-, reinigings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen,

werkzaamheden. De verschillende secties zijn:

waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt dat producten niet alleen veilig
en duurzaam zijn, maar ook als zodanig door de samenleving worden

Nifim

ervaren. De Beleidscommissie informeert en adviseert het bestuur over het

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

te voeren beleid van de vereniging. Zij formuleert daarbij standpunten en
bereidt beslissingen voor. De voorzitter van de beleidsgroep is (adviserend)
lid van het bestuur en zorgt voor terugkoppeling naar en afstemming

NVZ Desinfectie

tussen beide gremia.

•	biociden en in het bijzonder de desinfectiemiddelen voor zowel
consumentenproducten als professionele producten.

De Technische Commissie
De Technische Commissie NVZ (TC) ondersteunt de vereniging en haar

Producenten

leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot het

•	onderwerpen die direct van invloed zijn op in Nederland producerende
(met name MKB) bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeids-

op de markt brengen en produceren van producten die onder de NVZ
vallen. Zij signaleert problemen op het gebied van implementatie,

omstandighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Nederlandse stoffen-

uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en denkt na over

beleid, enzovoort.

oplossingen hiervoor. Zij is een klankbord voor de vereniging bij de
activiteiten met als doel de leden op praktische wijze te informeren over
en ondersteunen bij de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende
gevallen is zij gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zoals de
inspectiediensten en andere belanghebbenden. Tenslotte adviseert de TC
het secretariaat bij het uitdragen van de branche visie zowel intern naar
de leden als naar externe partijen zoals overheden, NGO’s en andere
brancheverenigingen.
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HET NVZ VERENIGINGSBUREAU

Manager Scientific & Regulatory Affairs
M. (Marten) Kops MSc

Directeur

•	Indelen, etiketteren en
verpakken

dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg
• Verenigingsbureau
-	Financiën

• Representatie
- VNO/NCW

-	Verenigingsbeleid en		strategie

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

-	Kantoororganisatie

- CLP Verordening
- (Water) ABM
•	REACH, o.a.

commissie
•	Ledenondersteuning
- NVZ Helpdesk

- Registratie
-	Chemischeveiligheidsbeoordeling
-	Communicatieproces up- en
downstream

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

• Dossier Duurzaamheid
•	Communicatie
(intern en extern)

•	Coördinatie NVZ bestuur en
sectiebesturen
• Coördinatie Beleidscommissie
• Omzetstatistieken
• Public Relations en media
• Consumentenaangelegenheden
- Voorlichting
- Stakeholder communicatie
•	Indelen, etiketteren en
verpakken
- NVIC
- Verpakkingsdossier
- Afvalstoffenheffing

• SUMI
•	Coordinatie Technische

- Autorisatie/verbodsrichtlijn
- Veiligheidsinformatiebladen
- Nationale implementatie

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

- Risicocommunicatie
- Stoffendag

- Initiatieven A.I.S.E.-netwerk
-	Charter voor duurzaam
schoonmaken
- NVZ-website (www.nvz.nl)
- NVZ-ledensite
- www.isditproductveilig.nl
- www.keepcapsfromkids.eu
- www.cleanright.eu

Scientific & Regulatory Affairs
C. (Chuchu) Yu MSc
• Coördinatie NVZ Desinfectie
• Biociden o.a.

- Jaarbericht
- NVZ berichten

- Biocidenverordening
-	Nationaal beleid rond registratie
en handhaving

- Stoffendag

- Platform biociden

• Dossier Duurzaamheid
- Verpakkingen
- Duurzaam inkopen
- Ecolabel
• HOPE BVC
• Omgevingswet

Scientific & regulatory affairs
L. (Lisa) Sligting MSc
• Microplastics
• Explosive precursoren
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Projectmanager communicatie

GROEPEN EN COMMISSIES

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

Secretaresse

Intern
NVZ-Bestuur

NVZ-Desinfectie

-	M.P. Bakker Schut, (Director, Van
Dam Bodegraven B.V.) - voorzitter

Sectiebestuur

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

A. (Adinda) Westerhoff

Henkel Nederland B.V.)

-	R.W. Hoevenaar (Veip B.V.)
- voorzitter
-	G.J.E. van Meurs (Schülke +)
-	P.S. Stienstra (HG International

• Secretariaat
• Onderhoud relatiedatabase

-	R.R.E. Evers (Country Manager
Institutional, Ecolab B.V.)

-	H.A. Boumann (Diversey B.V.)

Administrateur

-	E. Ockers (General Manager
Benelux, Reckitt Benckiser)

NVZ-Producentengroep

G.H. (Gerhard) Roeterd

-	B. Tullemans (Commercieel
Directeur, Procter & Gamble

• Financiële administratie
- Omzetverklaringen
- Contributie

Netherlands B.V.)

-	H. Toering (Country Director,
Diversey B.V.)

- R.W. Hoevenaar (Veip B.V.)
- C.W.L. Metternich (Spectro B.V.)

-	H.M.N. Vossen (voorzitter NVZProducenten, Directeur Helichem

- H.J.W. Weenink (Senzora B.V.)
Beleidscommissie

Alpheios B.V.)

B.V.)

Sectiebestuur
- R.H.W. van Wersch (Alpheios B.V.)
- voorzitter
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-	H.L. Blonk (Senzora B.V.)
- voorzitter
- R. de Boer (Dalli De Klok B.V.)
-	J. Clinkemalie (Henkel Nederland

NVZ-Nifim

Gravesteijn

- H.M.N. Vossen (Helichem B.V.)
- voorzitter
-	M.P. Bakker Schut (Van Dam
Bodegraven B.V.)

B.V.)

Kops, Hans Razenberg, Chuchu Yu, Lilian Vereijken-van Embden, Klaas

Sectiebestuur

-	F. Tegelaar (Home Care Director,
Unilever Benelux)

-	R.H.W. van Wersch (voorzitter
NVZ-Nifim, Algemeen directeur,

Het NVZ-team in 2017. Vlnr:: Gerhard Roeterd, Adinda Westerhoff, Marten

B.V.)

- J.P. Christy (Kärcher B.V.)
- R.R.E. Evers (Ecolab B.V.)

-	Mw. D. van Corven (Diversey B.V.)
-	R.W. Hoevenaar (Veip B.V.)
-	B.J. Jongenotter (Ecolab B.V.)
-	M. Terbekke (Procter & Gamble
Netherlands B.V.)

- H. Toering (Diversey B.V.)
- H.M.N. Vossen (Helichem B.V.)
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-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven
B.V.)
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-	G.C.A. Luijkx (Unilever Benelux)

HOPE

Technische Commissie

-	A. Dekker (Hegron Cosmetics
B.V.)

-	S. Uijterwaal (Ecolab B.V.)
-	W.M.P. Drissen (Alpheios B.V.)

-	R.J.A. Hasselberg (Dr. Weigert
Nederland B.V.)

-	H.L. Blonk (Senzora B.V.)
-	R. de Boer (Dalli De Klok B.V.)

-	A. de Reuver (Koninklijke Sanders
B.V.)

Expertcommissie

-	W.M.P. Drissen (Alpheios B.V.)
-	H. Dosogne (Christeyns N.V.)

-	H.A. Boumann (Diversey B.V.)
-	Mw. H. Dosogne (Christeyns B.V.)

-	C.R.A.G. Hornikx (Van Dam
Bodegraven B.V.)

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

-	C. Nobus (Royal Herkel)
-	C. Yu (NVZ)

Benelux BVBA)
-	R.J.A. Hasselberg (Dr. Weigert
Nederland B.V.)
-	J.A.A.M. Rijnvos (Rogier Bosman
Chemie B.V.)

-	E. Klasen (Senzora B.V.)
-	E. Wiebe (Koninklijke Sanders
B.V.)

ABM werkgroep

B.V.)

Hygiëneprotocollen

-	H. van Helvoort (Kompak
Nederland B.V.)

-	C. Yu (NVZ)
-	J.A.S.J. Razenberg (NVZ)
-	R. Brouwer (Alpheios B.V.)
-	G.J.E. van Meurs (Schülke +)
-	R.J.A. Hasselberg (Dr. Weigert
Nederland B.V.)

-	J.A.A.M. Rijnvos (Rogier Bosman
Chemie B.V.)
-	M. Kops (NVZ)
HOPE-werkgroep PGS en

-	C. Vaneghem (Ecolab B.V.)
-	P. van der Pas (Diversey B.V.)

Omgevingswet

-	H. Razenberg (NVZ)
-	J. Scholtanus (Mobacc B.V.)

Expertcommissie Levensmiddelen
& Agro

-	J. Chedra (Synerlogic)
-	G. Eling (HG)

-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven
B.V.)

-	J. Sleumer (Mobacc B.V.)
-	J. van den Bogaard (Tevan B.V.)

-	C. Yu (NVZ)
-	M. Kops (NVZ)

-	K. Gravesteijn (NVZ)
-	C. van Heteren (International

-	J. VandenBussche (Procter &
Gamble Netherlands B.V.)

-	M.A.G. de Kraa (AD Productions
B.V.)

-	A. Hendriks (Christeyns B.V.)
-	G. Hulpia (CID Lines B.V.)

-	L. Jongmans (NCV)

NVZ/OSB-overleg

-	M. Trapman (Americol B.V.)
-	M. Kops (NVZ)

-	J. Chedra (Synerlogic B.V.)
-	G. Plantinga (Diversey B.V.)

-	A. Klein Tijssink (MotipDupli BV)
-	R. Levinson (Keune Haircosmetics)

- W.M.P. Drissen (Alpheios B.V.)
- R. Boers (CSU)

-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven
B.V.)

Expertgroep Communicatie

-	R. Lievestro (AS Watson)
-	S. Mulder (MotipDupli BV)

- H.A. Boumann (Diversey B.V.)
- F. van Dijk (GOM)

-	P.J. Hinten (Keune Haircosmetics
B.V.)

-	J.A.S.J.. Razenberg (NVZ)
-	M. Kops (NVZ)

-	H. Razenberg (NVZ)
-	J. Schutte (Christeyns)

- G. Straatman (Helichem B.V.)
-	C. Hoebe (ISS Facility Services

-	P.H.T.M. Sol (Spectro B.V.)
-	P.S. Strienstra (HG International

-	J. Savelkoul (Procter & Gamble
Nederland B.V.)

-	G. Straatman (Helichem)
-	P. van Vugt (Koninklijke Sanders)

-	T. Tummers (Unilever Benelux)
-	B.J. Jongenotter (Ecolab B.V.)

-	K. Wynia (l’Oréal)
-	C. Yu (NVZ)

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

B.V.)

-	G. Straatman (Helichem B.V.)
-	H. Elzinga (Mondial Cosmetics
B.V.)

B.V.)

- M. Kops (NVZ)
- C.N. Koch (OSB)

-	P. van Dansik (Delarange
Cosmetics B.V.)

-	R.H.W. van Wersch (Alpheios B.V.)

-	R. Doornink (Americol B.V.)
-	R.T.H. van Welie (NCV)
-	A.J.. Bergboer (Diversey B.V.)
-	S. Spaans (SC Johnson Europlant
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-	B. Van der Aart (Synerlogic)
-	G.C. van den Broecke

Beauty Partners)
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LEDENLIJST
(PER 1-1-2018)

Alpheios B.V. - Heerlen - www.alpheios.nl
Americol B.V. - Zaandam - www.americol.nl
Amway Nederland Ltd. - Venlo - www.amway.nl
Ang Chemicals Manufacturing N.V. - Paramaribo (SUR) www.angchem.com
Blue Sun Consumer Brands B.V. - Capelle aan den IJssel www.bluesuncb.com
Burg Non Food B.V. - Klundert - www.burggroep.com
Christeyns B.V. - Nieuw-Vennep - www.christeyns.com/nl
CID LINES - Ieper (B) - www.cidlines.com
Colgate-Palmolive Nederland B.V. - Weesp - www.colgate.com
Dalli De Klok B.V. - Heerde - www.dalli-group.com
Diversey B.V. - Utrecht - www.diversey.com
Dr. Weigert Nederland B.V. - Assen - www.drweigert.nl
Dreumex B.V. - Oss - www.dreumex.com
ECO Nederland B.V. - Brunssum - www.eco-nederland.com
Ecolab B.V. - Nieuwegein - www.nl.ecolab.eu
Eco-Point International B.V. - Halsteren - www.eco-point.com
Hako B.V. - Andelst - www.hako.nl
Helichem B.V. - Belfeld - www.helichem.nl
Helico V.O.F. - Schaijk - www.helico.biz
Henkel Nederland B.V. - Nieuwegein - www.henkel.nl
HG International B.V. - Almere - www.hg.eu
Hypred SA - Dinard (F) - www.hypred.com
Kärcher B.V. - Made - www.karcher.nl
Kompak Nederland B.V. - Etten-Leur - www.kompak.nl
Koninklijke Sanders B.V. - Vlijmen - www.royalsanders.com
Mascot Europe B.V. - Blokker - www.mascot-europe.nl
Mega Cleaning Products B.V. - Roosendaal - www.mega-cleaning.nl
Militex B.V. - IJmuiden - www.militex.nl
Multifill B.V. - Mijdrecht - www.multifill.nl
Numatic International B.V. - Alphen aan de Rijn - www.numatic.nl
NWL Netherlands Productions B.V. - Hillegom www.newellrubbermaid.com
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Oranje - Oldenzaal - www.oranjebv.com

ERELEDEN

Pen Chemie B.V. - Opmeer - www.penchemie.nl
Procter & Gamble Netherlands B.V. - Rotterdam - www.pg.com

E.P. Beij

Qlean-Tec B.V. - Mijdrecht - www.qleantec.com

Lid Technische Commissie Consumenten 1987 - 2006, inclusief

Reckitt Benckiser Healthcare B.V. - Hoofddorp - www.rb.com

twee perioden als voorzitter, namelijk 1992 - 1994 en 2001 - 2006

Reymerink B.V. - ’s-Graveland - www.reymerink.nl
Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen - www.rbcgroupbv.com

M.L.M. Claassens

Schülke+ - Haarlem - www.schuelke.com

Voorzitter Nedefa van 1993-2011 en voorzitter Technische Commissie

S.C. Johnson Benelux BVBA - Mijdrecht - www.scjohnson.com

Institutionele en Industriële Producten van 1988 - 2011

Senzora B.V. - Deventer - www.senzora.com
Siderius Zeepfabriek B.V. - Vuren - www.siderius.nl

J.S. van Dam †

Spectro B.V. - Oss - www.spectro.nl

Voorzitter NVZ 1981 - 1998

Synerlogic B.V. - Duiven - www.synerlogic.nl
Tevan B.V. - Gorinchem - www.tevan.com

G.J. Lichtfus

Thetford B.V. - Etten-Leur - www.thetford.eu

Lid Technische Commissie Consumenten 1985 - 2005, inclusief

Topbrands Europe B.V. - Oud-Beijerland - www.topbrands.nl

twee perioden als voorzitter, namelijk 1990 - 1992 en 1999 - 2001

Tristar Industries B.V. - Roosendaal - www.tristar.eu
Unilever Benelux - Rotterdam - www.unilever.nl

H.J.M. Sinnige

Van Dam Bodegraven B.V. - Bodegraven - www.vandambodegraven.nl

Lid Technische Commissie Consumentenproducten van 1986 - 2000,

Veip B.V. - Wijk bij Duurstede - www.veip.nl

en lid van de Technische Commissie Institutionele en Industriële Producten

Vipack B.V. - Landgraaf - www.vipack.nl

vanaf 1996

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Waterloo (B) - www.wmprof.com
ZEP Industries Europa B.V. - Bergen op Zoom - www.zepindustries.eu/nl

R. van de Straat
Lid Technische Commissie Consumenten 1992 - 2014 (waaronder
voorzitter), lid NVZ bestuur

ASSOCIATIEVE LEDEN NVZ (PER 1-1-2018)
BASF Belgium Coordination Center - Waterloo (B) - www.btc-europe.com
Lonza Benelux B.V. - Breda - www.lonza.com
Sirius International B.V. - Baarn - www.siriusint.com
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J. Verstijnen
Voorzitter NVZ 1998 - 2004
J.J.M. Schoemaker
Voorzitter NVZ 2004 - 2016
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Colofon

COLOFON
Het Jaarbericht 2017 is een publicatie van de Nederlandse
Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie
van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen.
NVZ geeft met het Jaarbericht haar stakeholders inzicht in de
activiteiten en werkzaamheden van de vereniging.
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