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In 2007 is een samenwerkingsverband (Regiepunt Handhaving 
REACH, afgekort RHR) opgezet tussen Arbeidsinspectie (AI), nieuwe 
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en VROM-Inspectie (VI) voor de 
uitvoering van de handhaving van REACH1. Het RHR bestaat uit een 
Stuurgroep Handhaving REACH (StHR) en een 
Samenwerkingsverband Handhaving REACH (SHR). In 2009 is deze 
samenwerking uitgebreid met de handhaving van EU-GHS2 en zijn 
de namen aangepast naar StHRG respectievelijk SHRG.

De StHRG heeft als taak het bevorderen van de onderliggende 
afstemming, de eenduidigheid in toezicht en de vereenvoudiging 
ervan. De bevoegdheden van de StHRG zijn het vaststellen en 
bijstellen van de handhavingsstrategie en een (meerjaren)handha-
vingsprogramma en het vastleggen van afspraken voor de gezamen-
lijke handhaving. Het SHRG is geen aparte entiteit, maar een 
werkstructuur. Het SHRG is verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
ondersteuning en interne (bij REACH betrokken inspectiediensten 
en ministeries) en externe contacten over de handhaving van REACH 
en EU-GHS.

Evenals in voorgaande jaren is in 2010 in het kader van de meerja-
renaanpak de handhaving van REACH en EU-GHS door de genoem-
de Inspecties uitgevoerd. De resultaten van deze handhaving 
worden in deze rapportage beschreven.

1 Inleiding

1 Zie hoofdstuk 2 voor  een nadere toelichting.
2 Zie hoofdstuk 2 voor  een nadere toelichting.
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Per 1 juni 2007 is de REACH-verordening van kracht3. Deze Europese 
verordening regelt de registratie, evaluatie en autorisatie van chemi-
sche stoffen, preparaten en voorwerpen. De uitvoering en handhaving 
van de REACH-verordening is in Nederland geregeld in hoofdstuk 9 van 
de Wet milieubeheer (Wm)4. De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) is 
daarmee komen te vervallen. REACH onderscheidt in de toeleveringske-
ten van stoffen verschillende rollen. Deze rollen zijn gekoppeld aan de 
activiteiten die bedrijven met stoffen verrichten (productie, import, 
gebruik en distributie). Bedrijven kunnen de rol van fabrikant, 
importeur, gebruiker (downstream gebruiker) of distributeur hebben. 
Ook een gecombineerde rol is mogelijk. Een importeur kan ook de rol 
van distributeur hebben of een fabrikant kan ook een gebruiker van 
een stof zijn. Afhankelijk van de rol(len) die een bedrijf heeft, gelden 
vanuit REACH verschillende verplichtingen. In de groep van gebruikers 
zijn vier subgroepen te onderscheiden: formuleerders, industriële 
gebruiker, professionele gebruikers en producenten van voorwerpen.

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 systeem is ontwikkeld door de 
Verenigde Naties en begin 2009 in de Europese Unie (EU) ingevoerd. 
Voor de invoering van deze regels voor de levering en het gebruik van 
chemische stoffen in de EU heeft de Europese Commissie een nieuwe 
Europese verordening opgesteld betreffende de indeling, etikettering 
en verpakking van stoffen en mengsels (Regulation on Classification 
Labelling and Packaging, CLP met de Nederlandse werktitel EU-GHS. 
Deze nieuwe verordening vervangt op termijn de nu geldende 
richtlijnen over indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/
EG) en wijzigt ook de REACH-verordening (1907/2006)5. De definitieve 
EU-GHS-verordening6 is gepubliceerd op 31 december 2008 en is kort 
daarna, op 20 januari 2009, van kracht geworden. De uitvoering en 
handhaving van de EU-GHS-verordening is in Nederland eveneens 
geregeld in het nieuwe hoofdstuk 9 van de Wm7. EU-GHS richt zich op 
dezelfde doelgroepen en rollen in de toeleveringsketen als beschre-
ven bij REACH.

Omdat de REACH- en de EU-GHS-verordening beide onderdeel zijn 
van het nieuwe Europese chemische stoffenbeleid en ze zo nauw 
met elkaar samenhangen, is ervoor gekozen om de handhaving van 
EU-GHS qua strategie, programmering en organisatie zoveel 
mogelijk te laten aansluiten op de handhaving van REACH. 

De uitvoering van de handhaving vindt plaats door de afzonderlijke 
inspectiediensten AI, VI en nVWA. Deze hebben alle primaire 
aandachtsgebieden in de keten (doelgroepen). De volgende 

verdeling wordt hierbij gehanteerd:
•	 VI: producenten, importeurs en handelaren van stoffen en prepara-

ten voor professioneel gebruik.
•	 nVWA: producenten (formuleerders), importeurs en handelaren van 

preparaten voor consumenten en van voorwerpen.
•	 AI: industriële en professionele gebruikers8. 

Iedere inspectiedienst houdt bij deze doelgroepen toezicht op alle 
(prioritaire) aspecten van de REACH en EU-GHS-verordening en trekt 
handhavingprojecten gericht op deze doelgroepen. In de handhavings-
programma’s wordt gestreefd naar een goede afstemming en samen-
werking tussen de handhavingsprojecten vanuit de betrokken 
inspecties. Bij de toewijzing van doelgroepen wordt aangesloten bij de 
doelgroepen van de betreffende inspectiedienst. Bij overlap van 
werkvelden wordt in onderling overleg de uitvoering van het toezicht 
aan één inspectiedienst toebedeeld.

Naast de genoemde inspectiediensten zijn tevens de Douane en het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) betrokken. 
Coördinatie, overleg en informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten 
over de handhaving van REACH en EU-GHS vinden plaats in het Forum, 
het officiële samenwerkingplatform voor de Europese toezichthouder9. 
Dit is ondergebracht bij en wordt ondersteund door het Europees 
Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA). Het Forum heeft een 
drieledige taak:
•	 Adviseren over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van 

uitvoeringsvoorschriften van REACH en EU-GHS.
•	 Informatie-uitwisseling tussen de lidstaten op het gebied van 

handhaving. 
•	 Voorbereiden, uitvoeren en coördineren van gezamenlijke 

handhavingsprojecten door de EU-lidstaten.

2  Regelgeving en opzet uitvoering 
handhaving

3  Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van 
de Commissie (Publicatieblad van de Europese Unie L136, van 29 mei 2007).

4 Staatsblad, 181, 2007.
5 Zie www.REACH-helpdesk.nl.
6  Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

7 Staatsblad 440, 2009).
8  Industriële gebruikers  zijn  bedrijven in de houthandel, autofabricage, informatica, 

landbouw en dergelijke. Professionele gebruikers zijn bedrijven in de dienstverlening.
9 Ex artikel 76 REACH-verordening en artikel 43 EU-GHS verordening
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De VI en de nVWA hebben de naleving van de REACH- en EU-GHS-
regelgeving gecontroleerd bij producenten, importeurs en 
handelaren. De AI heeft zich geconcentreerd op de uitwerking van 
het handhavingsbeleid REACH in relatie tot arbeidsomstandigheden 
en heeft bij formuleerders en gebruikers de naleving gecontroleerd. 
Het SodM heeft mijnondernemingen gecontroleerd op de verplich-
tingen uit de REACH- en EU-GHS-Verordening en de Douane heeft 
ondersteunende activiteiten verricht voor de inspectieactiviteiten 
van de VI door onder meer informatie over importen aan te leveren  
en te controleren op de import cadmium in producten.

Uitgevoerde integrale controles

Resultaten uitgevoerde bedrijfscontroles door nVWA en VI
De VI en de nVWA hebben gecontroleerd in hoeverre de REACH- en 
EU-GHS regelgeving door producenten, importeurs en handelaren 
wordt nageleefd. Uit het basisbedrijvenbestand REACH van meer 
dan 4.200 bedrijven zijn aselect bedrijven geselecteerd voor een 
controle. In totaal zijn 151 bedrijven met REACH-verplichtingen 
gecontroleerd. Bij deze bedrijven heeft een integrale controle 
plaatsgevonden op (pre)registratie10, het aanwezig zijn van 
informatie, etikettering en Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s), het 
doorgeven van deze informatie verderop in de toeleveringsketen en 
etikettering. Daarnaast is geïnventariseerd welke rol(len) een bedrijf 
in het kader van REACH vervult. In onderstaande tabel is de 
onderverdeling in rollen weergegeven, waarbij een bedrijf meerdere 
rollen kan vervullen.

Rol in keten van REACH Aantal  
gecontroleerde 
bedrijven

Percentage (%) van 
de gecontroleerde 
bedrijven

Producent stof 28 17

Importeur stof / preparaat 36 22

Enige Vertegenwoordiger (EV)11 19 11

Handelaar 50 30

Producent preparaat/formuleerder 34 20

Alle gecontroleerde bedrijven waren bekend met de REACH-regelgeving

Registratieverplichting
Bij  vier bedrijven zijn overtredingen geconstateerd van de (pre)
registratieplicht. Hiervoor is in alle gevallen proces-verbaal 
opgemaakt en zijn bestuursrechtelijke acties gestart. In twee 
gevallen zijn bedrijven per direct gestopt met de import en hoefde 
geen bestuursrechtelijke actie te worden gestart.

Beschikbaarheid en kwaliteit VIB’s en etikettering 
120  (80% van de 15112) bedrijven zijn gecontroleerd op de aanwezig-
heid en volledigheid van de VIB’s. Bij nagenoeg alle gecontroleerde 
bedrijven waren de verplichte VIB’s beschikbaar en bij 105 (88% van 
de 120) bedrijven ook in de juiste taal. Ook hadden bijna alle op dit 
onderdeel gecontroleerde  bedrijven de VIB’s opgesteld volgens 
Annex II van REACH (wettelijk verplichte 16 rubrieken).
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); dit onderdeel was bij 32 (26% 
van de 120) onvolledig. 

Door de nVWA en de VI is bij de uitgevoerde controles ook het 
Besluit en de Nadere eisen verpakking en aanduiding (Bva/Nva) 
onderzocht. Bij 106 (70% van de 151) bedrijven is de etikettering 
beoordeeld. Bij 94 daarvan (89% van de 106) was de etikettering in 
de juiste taal gesteld. Bij 27 (26% van de 106) bedrijven klopte de 
inhoud van de etikettering niet volledig. 

De geconstateerde afwijkingen bij de VIB’s en etikettering  hebben 
geleid tot de volgende sancties: 55 waarschuwingen, zes vooraan-
kondigingen van dwangsom en vijf processen-verbaal. Afhankelijk 
van de ernst van de overtreding is een nazorgtraject uitgevoerd.

De resultaten van de controles van VIB’s en etiketten in 2010 zijn 
vergelijkbaar met de resultaten van de controles in 2008 en 2009 
(steeds een a-selecte steekproef ). 

Informatieverstrekking door middel van VIB’s
Uit de bedrijfscontroles blijkt ten slotte dat bij nagenoeg alle 
bedrijven de werknemers toegang hebben tot de informatie over 
stoffen en preparaten (artikel 35 REACH) en dat de bedrijven de 
informatie doorgeven aan onder andere handelaren en eindgebrui-
kers verderop in de toeleveringsketen (artikel 34 REACH). 

Enkele specifieke deelactiviteiten
Als vervolg op activiteiten in 2009 is door de VI onder meer bijzondere 
aandacht gegeven aan een tweetal categorieën bedrijven, namelijk 

3  Uitvoering handhavingsprogramma 2010

10  Registratie is de REACH-verplichting om gegevens (risico’s) van stoffen in te dienen  
bij het Europese Agentschap voor stoffen (ECHA)

11  Enige Vertegenwoordig ( “Only Representatives” ): Op grond van artikel 8 van 
REACH kunnen bedrijven buiten de EU gebruik maken van een EV (in de EU) voor 
het uitvoeren van de (pre)registraties.

12   Er kunnen diverse redenen dat bij niet alle bedrijven het VIB (en etiket) is 
gecontroleerd. Redenen zijn onder meer: bedrijf levert geen producten aan derden, 
leveringen vinden via een andere locatie plaats of dit aspect is recent eerder 
gecontroleerd.
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producenten van premixen voor diervoeders en zogenoemde enige 
vertegenwoordigers (EV). 

Bij premixen (mengsels van onder andere vitamines en mineralen 
voor toevoeging aan veevoer) bleek in 2009 dat producenten de 
gevaarseigenschappen in VIB’s en etiketten van de premixen niet 
goed hadden beoordeeld. In 2010 hebben bij acht bedrijven 
hercontroles plaatsgevonden en is vastgesteld dat deze bedrijven op 
dat moment de REACH- en CLP-regelgeving naleefden. 

Op grond van artikel 8 van REACH kunnen bedrijven van buiten de 
EU gebruik maken van een EV (in de EU) voor het uitvoeren van de 
(pre)registraties. Na een pilot onderzoek in 2009 is in 2010 bij 
zestien bedrijven de naleving gecontroleerd  van de verplichtingen 
die een EV op basis van REACH heeft. Hierbij is vastgesteld dat 
artikel 8 (voldoende kennis over de geïmporteerde stoffen, 
informatie over de ingevoerde hoeveelheden en afnemers en 
beschikbaarheid over de benodigde VIB’s bij vijf bedrijven/EV’s niet 
werd nageleefd. Drie bedrijven/EV’s waren in Nederland geen 
rechtspersoon of hadden de EV-status onterecht gebruikt. Hiervan is 
melding gemaakt bij het ECHA teneinde de preregistraties ongedaan 
te maken. In drie gevallen is bestuursrechtelijk opgetreden en 
tweemaal strafrechtelijk. Tegen één bedrijf is een hoge dwangsom 
geëist, maar voor het verlopen van de begunstigingstermijn was het 
bedrijf tot naleving overgegaan. De Nederlandse aanpak van 
premixen en EV is als voorbeeld voor andere landen besproken in 
het Forum.

Controles stoffen met een verbodsbepaling 

Door de nVWA en VI zijn ook controles uitgevoerd naar stoffen 
waarvoor beperkende maatregelen zijn gesteld in Annex XVII van de 
REACH-Verordening. 

Resultaten van VI-controles
Er zijn door de VI in totaal 58 bedrijven gecontroleerd op de naleving 
van verbodsbepalingen voor stoffen uit Annex XVII. Dit betrof 24 
ontvangen signalen voor cadmiumhoudende producten en acht 
signalen voor asbesthoudende producten. Dit heeft geresulteerd in 
twaalf processen-verbaal (voor een gedeelte opgemaakt door de 
Douane) en vier bestuursrechtelijke maatregelen. 

Daarnaast heeft de VI acht bedrijven gecontroleerd op de import of 
productie van banden met een te hoog gehalte aan polyaromatische 
koolwaterstoffen in het kader van een Forum project op dit 
onderwerp. De banden van de enige producent in Nederland 

voldoen aan de REACH-Verordening. Het onderzoek naar import-
banden loopt door in 2011 en informatie wordt uitgewisseld met 
inspectiediensten van andere lidstaten.

Tevens  zijn door de VI 18 inspecties uitgevoerd voor de stoffen FOS13 
en BDE14, welke in eerste instantie zowel onder Annex XVII vielen als 
onder de POP-Verordening (850/2004/EEG). Na wijziging van de 
regelgeving op 24 augustus 2010 vallen deze nu alleen onder de 
POP-Verordening. Het gebruik van PFOS-houdend blusschuim is 
per 27 juni 2011 verboden. Uit de inspecties blijkt dat veel bedrijven 
nog geen maatregelen hebben genomen om dit type blusschuim 
tijdig te vervangen. Dit onderzoek wordt in 2011 voortgezet. De VI 
heeft geen bedrijven aangetroffen die nog BDE’s op de markt 
brengen. In 2011 zal het onderzoek worden vervolgd en zich verder 
toespitsen op BDE’s die via gerecycled kunststof opnieuw in het 
handelsverkeer kunnen komen.

Resultaten van nVWA-controles 
Door de nVWA zijn er in twee projecten in totaal 122 bedrijven 
gecontroleerd op de naleving van respectievelijk verbodsbepalingen 
voor stoffen uit Annex XVII en de naleving van artikel 33 lid 1 van Reach. 

Bij 75 bedrijven is gecontroleerd of de spuitverven, lijm- of kitproduc-
ten die ze leveren geen tolueen, chloroform of benzeen bevatten in 
gehaltes hoger dan 0.1 gewichtsprocent. Er zijn daarbij 136 producten 
bemonsterd en onderzocht: 25 spuitverven en 111 lijm- en kitproduc-
ten. In twee spuitverven (8% van de onderzochte monsters) is tolueen 
aangetroffen in een gehalte boven de norm van 0.1%. In zes lijmmon-
sters (5%) is tolueen aangetroffen in een gehalte hoger dan 0.1%. In 
één monster is meer dan 10% chloroform aangetroffen. In de gevallen 
dat de grenswaarde van tolueen of chloroform werd overschreden, is 
een boeterapport opgemaakt. Indien de producten waar een 
overtreding is geconstateerd met een hoog risico in andere EU 
lidstaten werden geproduceerd of verkocht, is tevens een melding in 
het kader van de Richtlijn Algemene Productveiligheid (zgn. 
RAPEX–notificatie)15 opgemaakt en naar de Europese Commissie 
gestuurd. Op grond daarvan worden ook maatregelen tegen deze 
producten in andere lidstaten genomen.

Tevens is de gevaarsetikettering van de onderzochte producten 
beoordeeld. Van 10 producten voldeed de gevaarsetikettering niet 
aan de vigerende regelgeving16. Dit betrof meestal het niet vermel-

13 PFOS is Perfluoroctaansulfonaten
14 BDE is Broomdifenylether
15 Rapex-notificatie is een systeem beheerd door de EU-commissie voor snelle 

informatie uitwisseling van onveilige producten tussen de lidstaten. 
16 Preparatenrichtlijn (1999/45/EG)
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den van de aanduidingen in de Nederlandse taal. Voor deze 
overtredingen van de gevaarsetikettering is een schriftelijke 
waarschuwing opgemaakt.

Verder is door de nVWA gecontroleerd op de aanwezigheid van 
stoffen die op de kandidaatlijst voor autorisatie staan en waarvoor 
een informatieplicht voor bedrijven geldt voor het doorgeven van 
informatie over artikelen waarin meer dan 0.1 gewichtsprocent 
ftalaten zit (artikel 33, lid 1). Bij 47 bedrijven zijn 154 PVC-houdende 
producten bemonsterd en onderzocht op de aanwezigheid van 
ftalaten (DEHP17, DBP18 en BBP19). De bemonstering is uitgevoerd bij 
warenhuizen, doe-het-zelf bedrijven, tuinzaken en erotica winkels. 
Eén product bestaat soms uit diverse materialen. Het gewichtsper-
centage ftalaten is gebaseerd op het gewicht van het gehele 
product. De informatieplicht is ook van toepassing op de verpak-
kingsmaterialen. Van de verpakking van de bemonsterde producten 
zijn afzonderlijke monsters gemaakt. In totaal zijn 351 monsters 
onderzocht. Vooral in de categorie (regen)kleding, schoeisel, 
tuinslangen en verlengsnoeren wordt veel PVC-houdend materiaal 
aangetroffen. Uit analyses blijkt dat dit PVC-houdend materiaal 
vooral met DEHP te zijn weekgemaakt, en in beperktere mate met 
DBP of BBP. 

In 74 producten zijn er een of meer van de ftalaten in een concentra-
tie hoger dan de norm van 0.1 gewichtsprocent aangetroffen en is 
de informatieplicht van toepassing. Bij navraag bij de 25 bedrijven 
die deze producten op de markt brengen of leveren, bleek dat zij in 
het merendeel van de gevallen niet wisten dat er ftalaten boven de 
norm in het product zaten en er dus een informatieplicht van 
toepassing is. Slechts vier bedrijven bleken te voldoen aan deze 
informatieplicht. 

Er is bij de controles gestart bij de detailhandel. Vervolgens zijn er 
ook controles uitgevoerd bij de betreffende leveranciers in de 
leveringsketen (meestal de importeur uit landen buiten de EU). Ook 
daar ontbrak de informatie vaak. Dit betekent dat in het begin van 
de keten de informatieoverdracht niet goed is. Dit resulteerde in 
zeven schriftelijke waarschuwingen. De gecontroleerde producen-
ten hebben aangegeven dat ze de stof gaan uitfaseren (geen 
informatieverplichting meer) en in de toekomst rekening zullen 
houden met stoffen die op de kandidaatlijst staan en de daaruit 
mogelijk voortvloeiende informatieplicht. De meeste importeurs en 
producenten zijn zogenaamde ‘onbewuste overtreders’, ze zijn zich 
er niet van bewust dat hun product onder deze REACH-verplichting 
valt. Binnen deze specifieke doelgroep is er weinig kennis van de 
informatieplicht. Daarom is er in eerste instantie een waarschuwing 
gegeven en naleefhulp geboden en de folder ‘REACH en voorwer-
pen’ is uitgedeeld. Bij (vervolg)inspecties, die in het najaar 2011 zijn 
gepland, zal worden gecontroleerd in hoeverre bedrijven dan 
voldoen aan artikel 33 van Reach. Dit gaat dan over zowel de 
informatie- als de meldingsplicht. Dan zal worden opgetreden 
conform de sanctiestrategie REACH.

Resultaten uitgevoerde inspecties door AI 

De Arbeidsinspectie heeft in 2010 inspecties verricht bij eind- 
gebruikers en formuleerders. Bezocht zijn 34 bedrijven binnen de 
chemische sector (vervaardiging van kleur- en verfstoffen, drukinkt, 
zeep en wasmiddelen, lijm en kleefmiddelen). Bij deze inspecties is 
voornamelijk gekeken naar de “gebruikers”-verplichtingen die deze 
bedrijven in het kader van REACH hebben en de relatie met 
betrekking tot de verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving. 
In onderstaande tabel is de verdeling van de bedrijven per subsector 
binnen de chemie beschreven.

Aantal bedrijven  
in grootteklasse  
(aantal werknemers)

2 
t/m 
4

5 
t/m 
9

10 
t/m 
19

20 
t/m 
49

50 
t/m 
99

100 
t/m 
199 Totaal

Subsector binnen 
Chemische industrie:

Vervaardiging van zeep, 
wasmiddelen, poets- en 
reinigingsmiddel 2 5 2 4 1 0 14

Vervaardiging van verf, 
vernis e.d., drukinkt en 
mastiek 2 0 1 5 2 1 11

Vervaardiging van lijm en 
bereide kleefmiddelen 1 0 3 1 0 0 5

Vervaardiging van 
kleur- en verfstoffen 1 0 1 2 0 0 4

Totaal 6 5 7 12 3 1 34

In totaal zijn bij 28 van de 34 bezochte bedrijven (82%) overtredin-
gen geconstateerd, hiervoor is in alle gevallen handhavend 
opgetreden en is een waarschuwing gegeven. Bij alle bedrijven zijn 
de overtredingen binnen de gestelde termijn opgelost, De overtre-
dingen zijn in te delen in drie categorieën:

1.  De VIB’s waren bij 8 bedrijven (29%) niet beschikbaar voor de 
werknemers en/of voldeden niet aan de basiseisen zoals in 
REACH beschreven staat; 

2.  Er werd bij 9 bedrijven (32%) onvoldoende voorlichting over 
gevaarlijke stoffen gegeven aan de werknemers;

3.  Er waren bij 8 bedrijven (39%) geen doelmatige maatregelen 
genomen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken 
of zoveel mogelijk te voorkomen.

17 DEHP is Di-ethylhexyl ftalaat
18 DBP is Dibutylftalaat
19 BBP is Benzylbutylftalaat
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Toelichting:

1. Veiligheidsinformatiebladen:
De overtredingen hadden betrekking op de niet juiste rubricering 
van de VIB en op het feit dat het veiligheidsinformatieblad niet 
voldeed aan de gestelde basiseisen, zoals het opstellen in de 
Nederlandse taal. De bedrijven, waar deze VIB’s zijn aangetroffen, 
hebben contact opgenomen met de leverancier.

2. Voorlichting:
Onvoldoende voorlichting voor de werknemers kwam tot uiting in 
de volgende situaties: 
•	 Tijdens de inwerkperiode werden nieuwe medewerkers bij 

aanvang van hun werkzaamheden met gevaarlijke stoffen 
onvoldoende voorgelicht;

•	 Medewerkers hadden geen toegang tot de VIB’s of waren niet op 
de hoogte van de inhoud ervan; 

•	 Door gewijzigde werkomstandigheden werd geconstateerd dat de 
Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) niet meer actueel was en 
hierdoor de voorlichting niet meer doelmatig;

•	 Het bedrijf had maatregelen genomen door persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen, maar deze 
werden niet door de werknemers gebruikt.

3. Maatregelen:
De meeste overtredingen kwamen naar voren omdat er onvoldoende 
invulling was gegeven aan de beoordeling van de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, dit is bij 6 bedrijven (18% van de bezochte bedrijven) 
geconstateerd. Omdat bij een bedrijf blootstellingsbeoordelingen niet 
aanwezig waren en niet waren uitgevoerd, kon onvoldoende worden 
ingeschat of er doelmatige maatregelen waren genomen.

Daarnaast waren er bij 5 bedrijven (15% van de bezochte bedrijven) 
onvoldoende maatregelen genomen die betrekking hadden op acute 
risico’s, zoals bij het onopzettelijk vrijkomen van een gevaarlijke stof. 

Resultaten uitgevoerde controles SodM 

In 2010 heeft het SodM in het kader van het inspectieproject 
‹blootstelling aan gevaarlijke stoffen» zeven mijnondernemingen 
gecontroleerd, waarvan vier offshore platforms en drie landlocaties. 
Daarbij is ook nagegaan in hoeverre de gecontroleerde bedrijven 
bekend zijn met de relevante onderdelen van de REACH- en 
EU-GHS-Verordeningen en of deze worden nageleefd (onder meer 
aanwezigheid van  VIB’s en de toegang van de werknemers tot de 
relevante informatie). Van één bedrijf is komen vast te staan dat de 
werknemers middels een voorlichtingscampagne bekend zijn met 
de relevante informatie op de werkvloer. Naar aanleiding van de 
inspecties hebben vier bedrijven kenbaar gemaakt voorlichtings-
campagnes op te zetten om hun werknemers op de hoogte te 
stellen van de REACH- en EU GHS-verplichtingen. Bij twee bedrijven 
is de relevante kennis nog niet verspreid. In 2011 zal een vervolgactie 
worden uitgevoerd.
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In 2010 heeft de StHRG haar sturende en coördinerende rol 
uitgevoerd en door het SHRG zijn ondersteunende activiteiten 
uitgevoerd. Naast interne afstemming met de beleidsdirecties van 
de betrokken ministeries en het Bureau REACH van het RIVM, heeft 
het SHRG periodiek overleg gevoerd met de koepelorganisatie 
VNO-NCW en de meest betrokken brancheorganisaties (VNCI, VHCP, 
FME, NRD en NVZ) over de handhaving van REACH en EU-GHS.

Voor de voorlichting en communicatie over de handhaving van 
REACH en EU-GHS zijn de volgende activiteiten verricht:
•	 	Een	webdossier	met	handhavingsinformatie	is	opgezet	met	onder	

andere brochures voor bedrijven op de algemene voorlichtings-
website www.stoffen-info.nl. Een eerste indruk is dat deze 
informatie aansluit bij de behoefte van de bedrijven. Specifieke 
aan toezicht en handhaving gerelateerde vragen kunnen via een 
postbus worden gesteld. In 2010 zijn enkele tientallen vragen 
beantwoord. 

•	 	Enkele	persberichten	zijn	uitgebracht,	zoals	bijvoorbeeld	over	
een dwangsom die is opgelegd aan een gecontroleerde EV.

4 Ondersteunende activiteiten

5 Europese activiteiten

Op Europees niveau zijn in het Forum de volgende activiteiten 
uitgevoerd:
•	 Deelname aan het Forum van EU-lidstaten voor de uitwisseling 

van handhavingsinformatie. Het Nederlandse Forumlid was in 
2010 vice-voorzitter van het Forum. Het Forum heeft in 2010 
tweemaal vergaderd, waarbij een standaardonderdeel van de 
bijeenkomsten een open sessie met vertegenwoordigers van 
Europese brancheorganisaties is. 

•	 Deelname aan projecten uit het werkprogramma van het Forum. 
Onder Nederlands voorzitterschap is een advies opgesteld over de 
handhaafbaarheid van nieuwe stoffen, groepen van stoffen of 
mengsels (entries) in Annex XVII van REACH (restricties). Ook is 
Nederland voorzitter van de werkgroep die een eerste 
EU-handhavingsproject (REACH-EN-FORCE-1) begeleidt. In 2010 is 
de rapportage van dit eerste, door het Forum gecoördineerde 
gezamenlijke handhavingsproject door 26 landen opgesteld en 
uitgebracht. In dit project zijn in 2009 bijna 1.600 bedrijven 
gecontroleerd op de naleving van de REACH-Verordening.  
Bilaterale ondersteuning door de VI in de ontwikkeling van de 
handhaving van REACH en EU-GHS in Portugal.
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Op grond van de bevindingen kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken:
•	 Uit de uitgevoerde integrale inspecties door nVWA en VI blijkt dat 

alle gecontroleerde bedrijven bekend waren met de 
REACH-regelgeving. 

•	 Het grootste deel van de bedrijven heeft de verplichte (pre)
registratie van hun stoffen en preparaten uitgevoerd. Er zijn 
tijdens de controleactiviteiten slechts enkele overtredingen van 
de (pre)registratieverplichting uit de REACH-regelgeving 
vastgesteld.

•	 Er is vastgesteld dat de naleving van artikel 8 van REACH (voldoen-
de kennis over de geïmporteerde stoffen, informatie over de 
ingevoerde hoeveelheden en afnemers en beschikbaarheid over 
de benodigde VIB’s) door de gecontroleerde Enige 
Vertegenwoordigers onvoldoende was.

•	 In 2010 hebben bij acht premixbedrijven hercontroles plaatsge-
vonden en is vastgesteld dat op dat moment de REACH- en 
CLP-regelgeving werd nageleefd. 

•	 Bij de controles van stoffen met een verbodsbepaling zijn vooral 
overtredingen geconstateerd bij cadmium- en asbesthoudende 
producten en ftalaten in verpakkingsmateriaal in relatie tot de 
informatieplicht (artikel 33 lid 1 van REACH).

•	 Bij nagenoeg alle producenten, importeurs en handelaren waren 
de verplichte VIB’s beschikbaar voor levering aan klanten, die ook 
in vrijwel alle gevallen waren opgesteld volgens Annex II van 
REACH. De kwaliteit van de VIB’s laat in een derde van de gevallen 
te wensen over op het onderdeel wettelijk verplichte informatie.

•	 Uit het deelproject dat de  AI heeft uitgevoerd bij eindgebruikers 
zijn de volgende indrukken weer te geven:

 -  Bij de bezochte bedrijven is een vertaalslag gemaakt van de 
informatie in het veiligheidsinformatieblad naar beschermings-
maatregelen op de werkvloer. De informatie uit de VIB’s wordt 
verwerkt in het arbobeleid. Er zijn echter nog niet veel e-SDS 
(VIB’s met blootstellingsscenario’s) beschikbaar, dit zal de 
komende tijd veranderen waardoor er steeds meer informatie 
over gevaarlijke stoffen ter beschikking komt

 -  Werknemers zijn goed voorgelicht over de gevaarsaspecten van 
gevaarlijke stoffen en de maatregelen, die moesten worden 
genomen. De genoemde maatregelen uit het VIB zijn meestal 
vertaald in werkplekinstructies.

 -  De eindgebruikers beschikten niet over de meest recente VIB’s, 
ondanks verzoeken die richting fabrikant of importeur werden 
gedaan.

 -  Bij een aantal bedrijven ontbrak een structurele aanpak van de 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij deze bedrijven is niet 
aangetoond dat er voldoende beschermingsmaatregelen zijn 
getroffen om de werknemers te beschermen.

•	 De informatieoverdracht in de keten blijkt niet goed te 
functioneren:

 -  Aan het eind van de keten blijkt dat de informatie uit het VIB 
niet goed wordt toegepast.

 -  Bij de informatieplicht inzake ftalaten in het kader van artikel 33 
lid 1 van REACH blijkt dat in het begin van de keten de infor-
matieoverdracht niet goed plaatsvindt. 

Naar aanleiding van de bevindingen zijn de volgende aanbevelingen 
verwerkt in de aanpak van de Inspecties voor 2011:
•	 Eind 2010 is de eerste registratiedatum voor geleidelijk geïnte-

greerde stoffen gepasseerd. In 2011 zal dit onderwerp van 
inspectie zijn evenals de uitzonderingen op de registratieplicht 
(proces- en productonderzoek en ontwikkeling en tussenstoffen).

•	 In 2011 worden vervolgcontroles uitgevoerd bij Enige 
Vertegenwoordigers.

•	 Voor stoffen met een verbodsbepaling vinden in 2011 vervolgcon-
troles plaats voor cadmium- en asbesthoudende producten en 
ftalaten (in relatie met de informatieplicht volgens artikel 33 lid 1 
van REACH). 

•	 Voorgesteld wordt het opstellen en gebruik van VIB’s te verbete-
ren door een gerichte voorlichtingscampagne. Deze actie is 
voorzien begin 2011 door SZW en AI.

•	 Het onderzoek naar het gebruik van de informatie uit de VIB’s in 
Arbobeleid en bij het nemen van maatregelen wordt de komende 
jaren geïntensiveerd (zeker gezien het feit dat ingaande 2011 meer 
VIB’s ter beschikking komen met uitgebreide 
blootstellingsscenario’s).

•	 Door de Inspecties zal door nadere afstemming het toezicht op de 
stofketens worden verbeterd. In 2011 wordt hiervoor een pilot 
uitgevoerd in de keten van producten voor autobehandeling. 
Door juiste informatie-uitwisseling (en informatieverwerking) 
wordt een hele keten doorgelicht. 

6 Conclusies en aanbevelingen

Colofon

Publicatienummer: VI-2011-93
Publicatiedatum: Juli 2011

Contactadres: 
postbushandhavingREACHenGHS@minvrom.nl 

Deze publicatie is te downloaden via www.vrominspectie.nl



Jaarraportage Handhaving REACH en EU-GHS 2010 | 12

Arbeidsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Voedsel en Waren Autoriteit
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

VROM-Inspectie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu


