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Inleiding
Medio 2007 is het handhavingsprogramma REACH door de managementteams van de drie 
betrokken inspecties, Arbeidsinspectie (AI), VROM-Inspectie (VI) en Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) vastgesteld. In september 2007 is de samenwerkingsovereenkomst 
handhaving REACH door de algemeen directeur AI en de inspecteurs-generaal VI en VWA 
ondertekend. Hierna is de gezamenlijke organisatie voor de handhaving van REACH, 
bestaande uit de Stuurgroep Handhaving REACH (StHR) en het Samenwerkingsverband 
Handhaving REACH (SHR) gestart, waaraan vertegenwoordigers van de genoemde inspecties 
deelnemen. Eind 2007 heeft het SHR een nadere detaillering voor de uitvoering van de 
handhaving in 2008 uitgewerkt. 

De hoofdpunten van de gezamenlijke handhaving van REACH in 2008 worden in deze 
rapportage beschreven.
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De VI en de VWA hebben de naleving van de REACH-
regelgeving gecontroleerd bij producenten, importeurs en 
handelaren. De AI heeft zich geconcentreerd op de 
monitoring van de uitvoering van de REACH-regelgeving 
door eindgebruikers.

Resultaten van de uitgevoerde 
controles door de VWA en VI
De VI en de VWA hebben in 2008 producenten, importeurs 
en distributeurs gecontroleerd om inzicht te krijgen in 
hoeverre de REACH-regelgeving door hen werd nageleefd. 
Uit het basisbedrijvenbestand REACH van meer dan 3000 
bedrijven zijn 180 bedrijven geselecteerd voor een eventueel 
bedrijfsbezoek. Hiervan hadden 141 bedrijven (78%) met de 
REACH-verplichtingen te maken. De 39 bedrijven waarvoor 
REACH niet relevant was, hielden zich bezig met trans-
portactiviteiten, levensmiddelenproductie, was er sprake 
van een lege BV, bijkantoor van een grotere organisatie, 
postadres of was het bedrijf inmiddels gestopt met zijn 
activiteiten.  

Bekendheid met REACH
Bij de 141 bedrijven, waarvoor REACH relevant was, heeft 
vervolgens een bedrijfscontrole plaatsgevonden op 
preregistratie, het aanwezig zijn van informatie, etikette-
ring, veiligheidsinformatiebladen en het doorgeven van 
deze informatie. Daarnaast is geïnventariseerd welke 
rol(len) een bedrijf in het kader van  REACH vervult. 
In onderstaande tabel is de onderverdeling in rollen 
weergegeven. Een bedrijf of ondernemer kan meerdere 
rollen vervullen.

Rol Aantal bedrijven Percentage (%)
Producent stof 33 13

Importeur 51 20

Distributeur 75 30

Producent preparaat 50 20

Toepasser 42 17

Ruim 60% van de bezochte 141 bedrijven is lid van een 
brancheorganisatie. Ruim de helft van de bedrijven, waar 
dit relevant was, kon een bewijs van preregistratie tonen. 
Tot 1 december 2008 hadden de bedrijven de mogelijkheid 
een preregistratie in te dienen. De bedrijven waren over het 
algemeen goed bekend met REACH. In het algemeen is 
vastgesteld dat meer dan 85% met REACH aan de slag is.

Beschikbaarheid van veiligheidsinformatiebladen
Bij 117 (83%) bedrijven is gecontroleerd op de aanwezigheid 
en volledigheid van de veiligheidsinformatiebladen (Vib’s). 
Bij nagenoeg alle bedrijven waren er één of meerdere Vib’s 
beschikbaar; 90% van de bedrijven had de Vib’s in de juiste 
taal beschikbaar. Ook hadden bijna alle bezochte bedrijven 
de wettelijk verplichte 16 rubrieken in de Vib’s opgenomen. 

Kwaliteit van de Vib’s en etikettering
De kwaliteit van de Vib’s laat vooral te wensen over op het 
onderdeel wettelijk verplichte informatie (rubriek 15: 
etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen). Deze 
informatie was bij 28% van de bedrijven, waar REACH 
relevant was, onvolledig. Door de VWA en de VI is bij de 
uitgevoerde controles ook het Besluit en de Nadere eisen 
verpakking en aanduiding (Bva/Nva) onderzocht. Bij 102 
(72%) bedrijven is de etikettering van in totaal 612 verschil-
lende producten beoordeeld. Bij 94 (92%) van deze 
bedrijven was de etikettering in de juiste taal gesteld en bij 
20 (20%) bedrijven klopte de inhoud van de etikettering niet 
volledig. De geconstateerde afwijkingen bij de Vib’s en 
etikettering zijn afgedaan met een twintigtal waarschuwin-
gen, dertien vooraankondigingen van een dwangsom en vijf 
processen-verbaal.

Informatieverstrekking
Uit de bedrijfsbezoeken blijkt tenslotte dat bij 98% van de 
bedrijven de werknemers toegang hebben tot de REACH-
informatie (artikel 35) en dat 94% van de bedrijven de 
informatie (artikel 34) doorgeeft aan onder andere 
handelaren en eindgebruikers verderop in de 
leveringsketen.

Uitvoering 
handhavingsprogramma 2008
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Resultaten van de uitgevoerde 
controles door de AI 
In onderstaande tabel is het aantal bedrijven per project 
weergegeven waar de AI zogenoemde monitorvragen heeft 
gesteld.

Project Aantal
Zoetwaren 83

Scheepsreparatie 60

 Transportmiddelen 406

Rubber en kunststof 126

Schilders 379

Hotelzwembaden 86

Bakkerijen 615

Overig 514

Totaal 2269

Bekendheid met REACH
Bij vrijwel alle bezochte bedrijven in de genoemde 
doelgroepen blijkt dat de bekendheid met de REACH-
regelgeving laag is. Meer dan 60% van de bedrijven geeft 
aan helemaal niet met REACH bekend te zijn. Bij bakkerijen 
is dit meer dan 70% en bij hotels meer dan 80%. Alleen bij 
de doelgroepen rubber en kunststof en zoetwaren is meer 
dan de helft van de bedrijven bekend met REACH.

De resultaten van de bekendheid van de onderzochte 
doelgroepen met REACH, evenals die van de beschikbaar-
heid en het gebruik van Vib’s staan in onderstaand diagram.

Beschikbaarheid van Vib’s
De beschikbaarheid van Vib’s varieert, zoals blijkt uit 
onderstaand diagram, bij de verschillende doelgroepen uit 
dit onderzoek. Bij rubber, kunststof, zoetwaren, schilders en 

hotelzwembaden ligt de beschikbaarheid vrij hoog, 
namelijk rond de 80% of hoger1. Bij de overige doelgroepen 
ligt deze lager.

Gebruik van Vib’s
Het gebruik van Vib’s blijkt bij 50% van de schildersbedrij-
ven niet te zijn ingeburgerd. Bij 66% van schilders, die over 
Vib’s beschikten, worden deze zelden of niet gebruikt. Bij 
rubber- en kunststofbedrijven is het gebruik van Vib’s goed 
ingeburgerd. Meer dan 90% van de bedrijven die Vib’s 
hebben gebruiken ze regelmatig. Bij de overige onderzochte 
doelgroepen is het gebruik van Vib’s redelijk ingeburgerd, 
variërend van 63% bij scheepreparatiebedrijven en 83% bij 
hotelzwembaden. Uit het onderzoek blijkt dat daar waar 
Vib’s gebruikt worden zij meestal ter inzage aangeboden 
worden aan de werknemers. Grofweg de helft van de 
bedrijven die over Vib’s beschikken, bieden deze ter inzage 
aan hun medewerkers. Actiever gebruik van Vib’s, zoals het 
vertalen naar een werkplekinstructie of het gebruik bij het 
nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen, komt minder 
vaak voor. Dergelijk gebruik varieert tussen pakweg 5 en 25% 
van de bedrijven die Vib’s in hun bezit hebben. 

Overige activiteiten

Tijdens de bezoeken van de inspectiediensten is ook 
zogenoemde keteninformatie verzameld. Dit zijn adresgege-
vens van klanten en/of leveranciers van de bezochte 
bedrijven. Met deze informatie is het gezamenlijke bedrijven-
bestand van de inspecties gevalideerd en/of uitgebreid. Deze 
informatie heeft circa 1300 adressen opgeleverd.
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1 Bij sommige doelgroepen is de beschikbaarheid van de Vib’s groter dan de 
bekendheid met REACH. Bij hotelzwembaden is dit waarschijnlijk een 
gevolg van de acties die ondernomen zijn na een aantal ongevallen, waarbij 
chloorgas is vrijgekomen. Bij de overige doelgroepen, waarbij dit optreedt, 
bijvoorbeeld bakkerijen, is hiervoor niet direct een verklaring te geven.

Diagram 1 overzicht van de resultaten over de bekendheid met REACH, beschikbaarheid van Vib’s en gebruik van Vib’s
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In 2008 is de StHR vijfmaal bijeen geweest. De resultaten 
van de uitvoering door het SHR zijn door de StHR bespro-
ken. Er is besloten de evaluatie en eventuele aanpassing van 
de handhavingsstrategie van REACH eind 2009 uit te voeren. 
Verder is in de StHR ook aandacht besteed aan de voorberei-
ding van de handhaving van de Europese GHS-verordening 
(EU-GHS) 2. 
In 2008 is een handhavingsstrategie EU-GHS opgesteld. Het 
is de bedoeling dat de handhavingsactiviteiten voor REACH 
en EU-GHS in de loop van 2009 onder regie van de 
Stuurgroep Handhaving REACH en EU-GHS worden 
gecombineerd. 

Stuurgroep 
Handhaving REACH

2 Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 
Chemicals (GHS) is een nieuw wereldwijd geharmoniseerd systeem voor 
de indeling en etikettering van chemische stoffen en preparaten (in GHS 
mengsels genoemd). Dit is opgenomen in een nieuwe Europese 
verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels. (Regulation on Classification Labelling and Packaging, CLP). 
Deze verordening vervangt de nu geldende richtlijnen over indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 
67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG) en wijzigt de REACH-
verordening (1907/2006).



06 | Jaarrapportage Handhaving REACH 2008

Voor de uitvoering van de handhaving REACH zijn de 
volgende ondersteunende activiteiten uitgevoerd:
•	 	Detaillering handhavingsprogramma. 
•	 	Opstellen gezamenlijke sanctiestrategie.
•	 	Aanpassing van het Besluit toezichthoudende bevoegdhe-

den VROM-regelgeving, die de toezichthoudende 
bevoegdheden van de drie betrokken inspectiediensten 
regelt. 

•	 	Opstellen inspectiemethode en controlelijst voor 
inspecteurs. 

•	 	Opstellen basisbedrijvenbestand en het maken van 
bedrijvenselecties. 

•	 	Opstellen werkprocedures voor vragen en informatie vanuit 
het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Over de ontwikkelingen van de handhaving van REACH 
heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de beleidsdi-
rectie Risicobeleid van VROM en het Bureau REACH  van het 
RIVM. Over de bedrijvenselectie heeft afstemming plaatsge-
vonden met de activiteiten binnen het domein Chemie van 
Vernieuwing Toezicht en met het biocidenproject van de 
gezamenlijke inspecties. Het SHR heeft ook periodiek 

overleg gevoerd met de koepelorganisatie VNO-NCW  en de 
meest betrokken brancheorganisaties (VNCI, VHCP, FME, 
NRD en NVZ) over de handhaving van REACH.

Er is een e-mailpostbus ontwikkeld en beschikbaar gesteld 
voor vragen over de handhaving vanuit de inspectiedien-
sten. Antwoorden op de vragen worden via Rijksweb voor de 
betrokken inspectiediensten beschikbaar gesteld. 
Eind 2007 en begin 2008 hebben alle uitvoerders van drie 
inspectiediensten  een opleiding in de handhaving van 
REACH gevolgd bij de VROM-Inspectie Academie.

Voor de voorlichting en communicatie over de handhaving 
van REACH is een communicatieplan opgesteld en samen 
met de communicatiemedewerkers van de drie inspecties 
uitgevoerd. Op basis van dit plan zijn volgende communica-
tiemiddelen ontwikkeld:
•	 	Nieuwsbrief voor de uitvoerders.
•	 	Web-site voor externen3 met onder andere brochures 

voor bedrijven.
•	 	Persberichten.

Samenwerkingsverband 
Handhaving REACH

3 http://www.senternovem.nl/reach/ onderwerp Handhaving
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De bestaande samenwerking met het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) en de Douane wordt uitgebreid met de 
handhaving van REACH. De voorbereidingen hiervan zijn in 
2008 gestart. 

Samenwerking Staatstoezicht 
op de Mijnen en Douane

Europese activiteiten

Op Europees niveau zijn de volgende activiteiten 
uitgevoerd:
•	 	Deelname	door	de	voorzitter	van	de	StHR	aan	het	Forum	

van EU-lidstaten voor de uitwisseling van handhavingsin-
formatie. De voorzitter van de StHR is vice-voorzitter van 
het Forum. 

•	 	Deelname	aan	projecten	uit	het	werkprogramma	van	het	
Forum.

•	 	Bilaterale	ondersteuning	door	de	VI	in	de	handhaving	van	
REACH aan Portugal en Bulgarije. 

•	 	Afstemming	met	bestaande	netwerken	(Senior	Labour	
Inspectors	Committee	(SLIC)	en	Chemical	Legislation	
European	Enforcement	Network	(CLEEN)).	

Nederland heeft in enkele Forumwerkgroepen een 
belangrijke rol gespeeld. Zo is onder Nederlands voorzitter-
schap een advies opgesteld over de handhaafbaarheid van 
Annex XVII van REACH (restricties) en is een eerste 
EU-handhavingsproject voorbereid. In 2009 zal dit eerste 
gezamenlijke handhavingsproject vanuit het Forum door 
circa 25 lidstaten worden uitgevoerd. 
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De belangrijkste conclusies van de gezamenlijke REACH-
handhaving in 2008 zijn:
•	 	De	uitvoeringsorganisatie	voor	de	handhaving	van	REACH	

(StHR en SHR) is goed gestart.
•	 	Er	is	een	goede	bijdrage	geleverd	aan	de	start	van	de	

Europese handhaving via het Forum voor de uitwisseling 
van handhavingsinformatie.

•	 	Bij	de	doelgroepen	producenten,	importeurs	en	
distributeurs is:

 1.  REACH goed bekend,
 2.  de beschikbaarheid van de Vib’s goed en
 3.  de kwaliteit van de Vib’s onvoldoende.
•	 	Bij	de	doelgroep	eindgebruikers:
 1.  is de bekendheid van REACH in zijn algemeenheid 

minimaal,
 2.  varieert de beschikbaarheid van de Vib’s van redelijk tot 

goed en
 3.  worden, indien aanwezig, de Vib’s weinig tot niet 

gebruikt als voorlichtingsbron voor werknemers of om 
beschermingsmaatregelen te nemen.

Het verschil in de bekendheid met REACH tussen de 
doelgroepen producenten, importeurs en distributeurs en 
de doelgroep eindgebruikers kan worden verklaard door 
hun plaats in de keten en het aantal uit REACH voortko-
mende verplichtingen.  Producenten en importeurs van 
stoffen hebben een belangrijke rol voor de veiligheid van 
chemische stoffen en hebben daarom over het algemeen al 
veel kennis en deskundigheid in huis over de regelgeving 
voor stoffen. Verderop in de keten is deze kennis aanzienlijk 
minder vanzelfsprekend. 

Conclusies

Colofon:
 
Bestelgegevens
Deze publicatie is te downloaden via www.vrom.nl onder 
vermelding van VROM 9118.
 
Datum publicatie
Juni 2009
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