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In 2007 is een samenwerkingsverband (Regiepunt Handhaving 
REACH) opgezet tussen de toenmalige Arbeidsinspectie, Voedsel- en 
Warenautoriteit en VROM-Inspectie voor de uitvoering van de 
handhaving van REACH1. Per 1 januari 2012 heten deze diensten 
respectievelijk Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Het Regiepunt 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 2011 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 Zie hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.
2 Zie hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

1 Inleiding
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Per 1 juni 2007 is de REACH-verordening van kracht3. Deze Europese 
verordening regelt de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische 
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 en in het Warenwetbesluit chemische productveilig-
heid. De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) is daarmee komen te 
vervallen. REACH onderscheidt in de toeleveringsketen 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 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 

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.

hoofdstuk 9 van de Wm7. EU-GHS richt zich op dezelfde doelgroepen en 
rollen in de toeleveringsketen als beschreven 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 Inspectie SZW, NVWA en ILT. Deze hebben alle 
primaire aandachtsgebieden in de keten (doelgroepen). De 
volgende verdeling wordt hierbij gehanteerd:
•	 	I-SZW:	industriële	en	professionele	gebruikers8. 
•	 	NVWA:	producenten,	importeurs	en	handelaren	van	preparaten	

voor consumenten en van voorwerpen.
•	 	ILT:	producenten,	importeurs	en	handelaren	van	stoffen	en	

preparaten voor professioneel gebruik.

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 handhavingspro-
gramma’s wordt gestreefd naar een goede afstemming en samenwerking 
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 toezichthouders9. 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.

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 

2  Regelgeving en opzet uitvoering 
handhaving
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De NVWA en ILT hebben de naleving van de REACH- en EU-GHS-
regelgeving gecontroleerd bij producenten, importeurs en 
handelaren. De Inspectie SZW heeft zich geconcentreerd op de 
uitwerking van het handhavingsbeleid REACH in relatie tot 
arbeidsomstandigheden en heeft bij gebruikers de naleving 
gecontroleerd. Het SodM heeft mijnondernemingen gecontroleerd 
op de verplichtingen uit de REACH- en EU-GHS-Verordening en de 
Douane heeft ondersteunende activiteiten verricht voor de 
inspectieactiviteiten van de ILT door onder meer informatie over 
importen aan te leveren en te controleren op de import van 
cadmium in producten.
In de onderstaande paragrafen worden de resultaten van gezamen-
lijke of individuele toezichtactiviteiten beschreven. Tevens is in 2011 
een pilot verricht door Inspectie SZW, NVWA en ILT samen in de 
keten van poetsmiddelen voor de autobranche (de formuleerders, 
leveranciers en professionele gebruikers van dergelijke poetsmid-
delen). In 2012 vindt daarover de rapportage plaats. 

3.1  Uitgevoerde integrale bedrijfscontroles 
REACH en EU-GHS door NVWA en ILT

De ILT 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 
integrale controle. In totaal zijn 131 bedrijven met REACH-
verplichtingen gecontroleerd, waarvan 65 door NVWA en 66 door 
ILT. Bij deze bedrijven heeft een integrale controle plaatsgevonden 
op (pre)registratie10, het aanwezig zijn van informatie, etikettering 
en veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en het doorgeven van deze 
informatie verderop in de toeleveringsketen. Daarnaast is geïnven-
tariseerd welke rol(len) een bedrijf in het kader van REACH vervult. 

Bij zes bedrijven is om specifieke redenen alleen gecontroleerd op 
de registratieverplichting van REACH-regelgeving.

In onderstaande tabel is de onderverdeling in rollen weergegeven, 
waarbij een bedrijf meerdere rollen kan vervullen. Hierdoor kan een 
dubbeling in het aantal bedrijven optreden. Het totaal aantal 
gecontroleerde afzonderlijke bedrijven (131) is dan ook iets kleiner 
dan in de tabel is aangegeven.
Alle gecontroleerde bedrijven waren overigens bekend met de 
REACH-regelgeving.

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

Rol in keten van REACH Aantal bedrijven die integraal 
gecontroleerd zijn op REACH

NVWA ILT Totaal

Producent stof 6 15 21

Importeur stof / preparaat 16 20 36

Enige Vertegenwoordiger11 0 10 10

Handelaar 24 14 38

Producent preparaat/formuleerder 19 20 39

Totaal 65 7912 14413

111213

Registratieverplichting
Bij 10 van de in totaal 92 bedrijven die op dit punt zijn gecontroleerd 
(dus in 11% van de gevallen) zijn overtredingen geconstateerd van de 
(pre)registratieplicht en daaraan gerelateerde zaken (tussenstoffen 
en uitvoeren testen). Hiervoor is in één geval proces-verbaal 
opgemaakt en is vijfmaal een bestuursrechtelijke actie gestart. In 
vier gevallen hebben de bedrijven per direct actie ondernomen en 
zijn de overtredingen gestopt en hoefde geen bestuursrechtelijke 
actie te worden gestart.

Beschikbaarheid en kwaliteit VIB’s en etikettering 
Bij 111 van de 131 onderzochte bedrijven14 is gecontroleerd op de 
aanwezigheid en volledigheid van de VIB’s. Bij 98% van deze 
gecontroleerde bedrijven waren de verplichte VIB’s beschikbaar en 
bij 94% 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).
Bij 15% van de gecontroleerde bedrijven was de kwaliteit van de 
VIB’s onvoldoende op het onderdeel wettelijk verplichte informatie 
(rubriek 15: etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen). 

Door de NVWA en de ILT is bij de uitgevoerde controles ook het 
Besluit en de Nadere eisen verpakking en aanduiding (Bva/Nva)/
EU-GHS onderzocht. Bij 96 van de 131 onderzochte bedrijven is de 
etikettering beoordeeld. Daarbij bleek, dat 96% van de beoordeelde 
etikettering in de juiste taal was gesteld. Bij 18 van de 96 onderzoch-

11 Enige Vertegenwoordiger ( “Only Representative” ): 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 Een bedrijf kan meerdere rollen vervullen; hierdoor kan een dubbeling in het 
aantal bedrijven optreden. 

13 Een bedrijf kan meerdere rollen vervullen; hierdoor kan een dubbeling in het 
aantal bedrijven optreden.

14 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. 

3  Uitvoering handhavingsprogramma 2011
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te bedrijven (dus bij 19%) klopte de inhoud van de etikettering niet 
volledig. 

De geconstateerde afwijkingen bij de VIB’s en etikettering  hebben 
geleid tot de volgende sancties: 36 waarschuwingen, 17 vooraankon-
digingen van last onder dwangsom en één proces-verbaal. 
Afhankelijk van de ernst van de overtreding is een nazorgtraject 
uitgevoerd.

De resultaten van de controles van VIB’s en etiketten in 2011 tonen 
een iets verbeterd naleefgedrag in vergelijking tot 2008, 2009 en 
2010 (steeds een a-selecte steekproef ), zie onderstaande tabel. 

Jaar Naleefpercentage
VIB in juiste 
taal

VIB rubriek 
15 volledig

Etiket in 
juiste taal

Etiket correct

2008 90 72 92 80

2009 89 67 93 75

2010 88 74 89 74

2011 94 85 96 81

Informatieverstrekking door middel van VIB’s
Uit de bedrijfscontroles blijkt ten slotte, dat bij nagenoeg alle 
(namelijk 95%) van de onderzochte bedrijven de werknemers 
toegang hebben tot de informatie over stoffen en preparaten 
(artikel 35 REACH). Het doorgeven van de informatie aan onder 
andere handelaren en eindgebruikers verderop in de toeleverings-
keten (artikel 34 REACH) vindt bij zo’n 80% van de onderzochte 
bedrijven plaats. 

Enkele specifieke deelactiviteiten
Een belangrijk speerpunt tijdens 25 controles was of - binnen de 
productieketen - chemische tussenstoffen onder “strictly controlled 
conditions”, zoals bedoeld in de REACH-verordening, werden toege-
past. In 30% van de onderzochte gevallen was dit niet volledig het geval. 
Deze bedrijven zijn hierover bestuursrechtelijk aangeschreven en zullen 
in 2012 opnieuw op dit onderdeel worden gecontroleerd.

Bij premixen (mengsels van onder andere vitamines en mineralen 
voor toevoeging aan veevoer) bleek in 2009 en 2010 dat producen-
ten de gevaarseigenschappen in VIB’s en etiketten van de premixen 
niet goed hadden beoordeeld. In 2011 heeft bij een bedrijf een 
hercontrole plaatsgevonden en is vastgesteld dat dit bedrijf op dat 
moment de REACH- en EU-GHS-regelgeving naleefde. Bij een bedrijf 
loopt de juridische procedure nog bij de Raad van State.

3.2  Uitgevoerde controles door NVWA en ILT 
naar stoffen met een verbodsbepaling 

Door de NVWA zijn in 2011 geen gerichte projecten uitgevoerd naar 
stoffen met een verbodsbepaling op basis van Annex XVII van de 
REACH-Verordening. 
Door de ILT is dit wel gebeurd. 

Resultaten uitgevoerde controles door ILT
Er zijn door de ILT in 2011 totaal 74 bedrijven gecontroleerd op de 
naleving van verbodsbepalingen voor stoffen uit Annex XVII (zie 
onderstaande tabel). 

Verbodsbepaling Aantal bedrijven gecontro-
leerd op verbodsbepaling 
Annex XVII REACH

Cadmium 16

Asbest 16

PAK’s in autobanden 9

PFOS in blusschuim 33

Totaal 74

Er zijn 16 signalen ontvangen over cadmiumhoudende producten 
en 16 signalen over asbesthoudende producten. Dit heeft geresul-
teerd in dertien processen-verbaal (voor een gedeelte opgemaakt 
door de Douane) en zes bestuursrechtelijke maatregelen. Met een 
Europese marktleider op het gebied van additieven voor de 
kunststofindustrie zijn afspraken gemaakt om het gebruik van 
loodchromaat (gele kleurstof in veel plastics) tegen te gaan vanwege 
de carcinogene eigenschappen.
In december 2011 zijn naar aanleiding van signalen van Europese 
handhavingpartners bij een bedrijf 60.000 wensballonnen uit de 
handel gehaald. Hiermee is voorkomen dat er 60 kilometer 
asbesthoudend koord in het milieu terecht is gekomen. 
Daarnaast heeft de ILT negen bedrijven gecontroleerd op de import 
van banden met mogelijk een te hoog gehalte aan polyaromatische 
koolwaterstoffen in het kader van een Forum-project op dit 
onderwerp. Mede naar aanleiding van een Europees onderzoek van 
de brancheorganisatie ETRMA die 10% overtredingen van de Annex 
XVII vond bij enkele geïmporteerde Chinese autobandenmerken, 
heeft de ILT de vijf importeurs van de betreffende merken in 
Nederland verzocht maatregelen te nemen. Alle bedrijven hebben 
hierop afdoende gereageerd. 
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Tevens  zijn door de ILT 33 inspecties uitgevoerd voor de stoffen 
PFOS15, die in eerste instantie zowel onder Annex XVII vielen als 
onder de POP-Verordening (850/2004/EEG). Na wijziging van de 
regelgeving op 3 maart 2011 vallen deze nu alleen onder de 
POP-Verordening. Het gebruik van PFOS-houdend blusschuim is 
per 27 juni 2011 verboden. In het voorjaar van 2011 heeft de ILT met 
de brancheorganisatie VEBON en het Ministerie I&M een sympo-
sium georganiseerd om zoveel mogelijk bedrijven van het verbod 
op PFOS-houdend blusschuim op de hoogte te stellen. In 3 van de 
inspecties bleek dat de blusinstallatie nog niet was gesaneerd. Tegen 
deze bedrijven is opgetreden met een dwangsomprocedure. 

3.3  Uitgevoerde controles door Inspectie 
SZW bij eindgebruikers

De Inspectie SZW inspecteerde van 1 september t/m 31 december 
2011 de eindgebruikers binnen de bedrijven die zich bezig houden 
met de handel en reparatie van auto’s. Meer specifiek waren de 
inspecties gericht op de autopoetsbedrijven. Hierbij werden met 
name op de volgende bepalingen binnen REACH gecontroleerd:

•	 	Het	veiligheidsinformatieblad	(VIB).	Dit	is	een	centraal	instru-
ment binnen REACH voor de overdracht van informatie van de 
eigenschappen en maatregelen van gevaarlijke stoffen.

•	 	Het	verstrekken	van	informatie	aan	de	werknemers	over	de	
eigenschappen van gevaarlijke stoffen en de te nemen 
beschermingsmaatregelen.

•	 	Het	verwerken	van	de	informatie	uit	het	VIB	in	Arbobeleid	en	het	
nemen van beheersmaatregelen door de werkgever in verband 
met blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

3.3.1 Inspectieresultaten
In de periode van september t/m december 2011 zijn 85 bedrijven 
bezocht. Hiervan zijn de meeste bezoeken verricht bij autopoetsbe-
drijven in de SBI-code 45205 en SBI-code 45112. Er zijn evenveel 
bedrijven die lid zijn van de brancheorganisatie FOCWA als 
bedrijven die geen lid zijn. 

15 PFOS staat voor Perfluoroctaansulfonaten

3.3.2 De overtredingen
In totaal zijn bij 76 bedrijven 311 overtredingen geconstateerd (89 % 
van de bezochte bedrijven zijn niet in orde). De overtredingen 
hadden voornamelijk betrekking op de REACH-wetgeving (71 
overtredingen) en de ARBO-wetgeving betreffende gevaarlijke 
stoffen (200 overtredingen)16. De overtredingen zijn in te delen in de 
volgende categorieën:

1.  VIB: de veiligheidsinformatiebladen waren niet actueel en/of 
voldeden niet aan de basiseisen. 

2.  Maatregelen: er waren geen doelmatige maatregelen genomen 
om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken of zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
Meer in detail hadden deze overtredingen betrekking op:

 a.  Ontbrekende opslagvoorzieningen en lekbakken
 b.  Geen adequate beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld 

oogdouches
 c.  Verkeerde of ontbrekende etikettering.
3.  Overige overtredingen m.b.t. arbeidsomstandigheden, zoals 

machineveiligheid en veiligheid op de arbeidsplaats17

16 De overtredingen m.b.t. gevaarlijke stoffen hadden vaak ook relatie met 
REACH-verplichtingen zoals VIB’s (het geven van informatie en voorlichting 
aan werknemers), het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 
beschermingsmaatregelen.

17 Deze laatste overtredingen lagen niet in de focus van het project, maar zijn 
overtredingen waar een inspecteur niet aan voorbij kan gaan.

Figuur 2: Aantal overtredingen per risicocategorie 
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Gemiddeld zijn er 3,18 overtredingen per bedrijf. De FOCWA-leden 
doen het iets beter dan niet-leden (2,81 om 3,45). 

3.3.3 Veiligheidsinformatiebladen (VIB)
De meeste bedrijven bleken geen actuele VIB’s te hebben, en als 
deze wel aanwezig waren, dan bleken ze vaak onvoldoende te 
worden gebruikt. Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken: 
•	 	VIB’s	worden	onvoldoende	geleverd;
•	 	Producten	waarmee	gewerkt	wordt,	worden	onvoldoende	

herkend	als	‘gevaarlijke	stoffen’;
•	 	VIB’s	zijn	te	complex	en	worden	daarom	onvoldoende	gelezen.
Welke van deze redenen voornamelijk speelt in deze sector is niet 
aan te geven.

De VIB’s worden vrijwel niet gebruikt om werknemers te informeren 
over de risico’s van gevaarlijke stoffen. Ook worden de VIB’s niet 
gebruikt om een arbobeleid op te stellen/ aan te passen of om 
passende beschermingsmaatregelen te treffen.

3.3.4 Maatregelen
De onderzochte bedrijven zijn zich niet bewust dat er gewerkt wordt 
met gevaarlijke stoffen. Ze herkennen de risico’s niet van de stoffen. 
Als gevolg hiervan is de blootstellingsbeoordeling niet uitgevoerd 
en zijn er ook geen beschermingsmaatregelen getroffen. 
Veel bedrijven vinden niet dat ze met gevaarlijke stoffen werken. Ja, 
er wordt gewerkt met ‘een beetje schoonmaakmiddel voor de 
ruiten’, maar om zo’n middel  nu te zien als een risico is een brug te 
ver. Echter, ook schoonmaakmiddelen zijn gevaarlijke stoffen en 
kunnen een risico betekenen voor de gebruiker.

3.4 Uitgevoerde controles door SodM 

Door SodM wordt de naleving van REACH en EU-GHS in het 
meerjarige project Blootstelling aan gevaarlijke stoffen meegeno-
men. Dit meerjarige project is gebaseerd op het programma 
Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid stoffen (VASt) en is 
gericht om mijnondernemingen te stimuleren om de risico-inven-
tarisatie en evaluatie (RIE) te verrichten bij het omgaan met stoffen 
en hiervoor de nodige maatregelen te treffen om deze risico’s te 
verminderen (plan van aanpak).
In 2011 zijn in dit project vijf mijnondernemingen op locatie of 
installatie en op kantoor bezocht. Alle mijnondernemingen 
vermelden in de beschrijving van hun veiligheids- en gezondheids-
zorgsysteem, dat zij hun processen conform ISO en OHSAS 
standaarden ingericht of gecertificeerd hebben.

Van deze vijf mijnondernemingen hadden twee mijnondernemin-
gen geen aanvullende RIE’s voor het omgaan met stoffen opgesteld 
conform de artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het Arbobesluit. In de 
meeste gevallen waren de veiligheidsinformatiebladen niet actueel 
en vaak niet in de Nederlandse taal beschikbaar. Met de mijnonder-
nemingen zijn de volgende afspraken gemaakt:

•	 	Actuele	veiligheidsinformatiebladen	in	de	Nederlandse	taal	
opvragen bij hun leveranciers.

•	 	Aan	de	hand	van	de	geactualiseerde	veiligheidsinformatiebladen	
opnieuw de risico’s te inventariseren en te evalueren ten behoeve 
van de RIE.

•	 	De	RIE	opstellen	dan	wel	bijstellen	en	dit	tezamen	met	het	plan	
van aanpak binnen een afgesproken termijn naar het SodM toe te 
sturen voor de toets op de naleving van de wetgeving.

Naar aanleiding van de bezoeken hebben verschillende onderne-
mingen voorlichtingscampagnes opgezet om meer bekendheid te 
geven aan hun personeel over de implicaties van REACH en de 
EU-GHS Verordeningen.

Eén mijnonderneming is samen met een inspecteur van de 
Inspectie SZW bezocht met als doel om van elkaar te leren. Gelet op 
de ervaring opgedaan tijdens dit bezoek wordt deze samenwerking 
in 2012 voortgezet. 

In 2012 zullen naar aanleiding van de hierboven genoemde 
afspraken de betreffende bedrijven opnieuw worden bezocht. 
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StHRG en SHRG
In 2011 heeft de StHRG haar sturende en coördinerende rol 
uitgevoerd. 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.

Met betrekking tot de voorlichting en communicatie over de 
handhaving van REACH en EU-GHS zijn de volgende activiteiten 
verricht:
Een webdossier met handhavingsinformatie is voortgezet met 
onder andere brochures voor bedrijven op de algemene voorlich-
tingswebsite www.stoffen-info.nl. Specifieke aan toezicht en 
handhaving gerelateerde vragen kunnen via een postbus worden 
gesteld. In 2011 zijn enkele tientallen vragen beantwoord. 
Inspectie SZW heeft een handreiking uitgebracht hoe om te gaan 
met	de	relatie	tussen	ARBO	en	REACH;	hieraan	is	ook	ruchtbaarheid	
in de pers gegeven.

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 Forum heeft in 2011 tweemaal 
vergaderd, waarbij een standaardonderdeel van de bijeenkom-
sten een open sessie met vertegenwoordigers van Europese 
brancheorganisaties is. 

•	 	Deelname	aan	projecten	uit	het	werkprogramma	van	het	Forum.	
Onder meer deelname aan de werkgroep die een advies hebben 
opgesteld	over	de	handhaafbaarheid	van	nieuwe	stoffen,	groepen	
van stoffen of mengsels (entries) in Annex XVII van REACH 
(restricties). Ook was Nederland deelnemer van de werkgroep die 
een eerste EU-handhavingsproject (REACH-EN-FORCE 1) bege-
leidt. Dit project is in 2011 afgesloten. In dit eerste, door het 
Forum gecoördineerde gezamenlijke handhavingsproject zijn in 
de diverse EU-lidstaten bijna 2.400 bedrijven gecontroleerd op de 
naleving van de REACH-Verordening. Bij 22% (in Nederland 15%) 
van de onderzochte bedrijven werden overtredingen geconsta-
teerd;	bij	11%	van	de	onderzochte	bedrijven	was	geen	of	slechts	
een gedeeltelijk ingevulde VIB beschikbaar (in Nederland 2%), 
terwijl 17% van de VIB’s niet in de juiste taal of juist van inhoud 
was (in Nederland 6% vwb taal en 15% vwb inhoud). 

•	 	Tevens	is	in	EU-Forum-verband	(REACH-EN-FORCE	2)	onderzoek	
verricht naar de naleving van REACH en CLP bij formuleerders. In 
dit kader zijn onder meer de formuleerders en distributeurs van 
poetsmiddelen voor de autobranche onderzocht. In 2012 vindt de 
rapportage plaats. 
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Op grond van de bevindingen kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken:
•	 	door	NVWA	en	ILT	zijn	integrale	REACH-	en	EU-GHS-controles	aan	

het begin en het midden van de keten van chemische stoffen en 
preparaten (producenten, importeurs en handelaren) uitgevoerd. 
Alle gecontroleerde bedrijven waren bekend met de 
REACH-regelgeving. 

•	 	Het	grootste	deel	van	de	gecontroleerde	bedrijven	heeft	de	
verplichte (pre)registratie van hun stoffen en preparaten 
uitgevoerd. Er zijn bij 11% van de gecontroleerde bedrijven 
overtredingen van de (pre)registratieverplichting en daaraan 
gerelateerde zaken (tussenstoffen en uitvoeren testen) vastge-
steld. In 30% van de onderzochte gevallen werden de benodigde 
‘strictly controlled conditions’ binnen de productieketen van 
chemische tussenstoffen niet volledig toegepast.

•	 	Bij	nagenoeg	alle	integraal	onderzochte	bedrijven	(namelijk	95%)	
hebben de werknemers toegang tot de informatie over stoffen en 
preparaten (artikel 35 REACH). Bij circa 20% van de onderzochte 
bedrijven wordt de informatie niet verder doorgegeven aan onder 
andere handelaren en eindgebruikers verderop in de toeleve-
ringsketen (artikel 34 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. Bij 15% van de gecontroleerde bedrijven was de kwaliteit 
van de VIB’s onvoldoende op het onderdeel wettelijk verplichte 
informatie (rubriek 15: etikettering in overeenstemming met 
EG-richtlijnen). 

•	 	Nagenoeg	alle	onderzochte	etiketten	(96%)	waren	in	de	juiste	taal	
gesteld, maar bij 19 % van de onderzochte bedrijven klopte de 
inhoud van de etikettering niet volledig.

•	 	Het	naleefgedrag	bij	de	onderzochte	bedrijven	(producenten,	
importeurs en handelaren) met betrekking tot VIB’s en etiketten 
is in 2011 iets verbeterd ten opzichte van de situatie in 2008, 2009 
en 2010.

•	 	Bij	de	controles	van	stoffen	met	een	verbodsbepaling	zijn	vooral	
overtredingen geconstateerd bij cadmium- en asbesthoudende 
producten. Circa 10% van de onderzochte blusinstallaties bleek 
nog het verboden PFOS-houdend blusschuim te bevatten. 

•	 	Door	Inspectie	SZW	zijn	controles	uitgevoerd	bij	professionele	
eindgebruikers. Hier, aan het einde van  de keten (bij de professio-
nele eindgebruikers van de chemische stoffen en preparaten) blijkt 
het naleefgedrag bij de onderzochte doelgroep (in 2011 waren dat 
de autopoetsbedrijven) een stuk slechter dan bij de bedrijven aan 
het begin of het midden van de keten (producenten, importeurs en 
handelaren): circa 90% van de onderzochte autopoetsbedrijven was 
in overtreding van de REACH-wetgeving en/of de ARBO-wetgeving 
betreffende gevaarlijke stoffen. De onderzochte bedrijven aan het 

eind van de keten zijn zich niet bewust van de risico’s van gevaar-
lijke stoffen waarmee gewerkt wordt. Men herkent de risico’s niet 
en als gevolg daarvan worden er ook geen beschermingsmaatrege-
len genomen. Binnen het bedrijf zijn er vaak wel VIB’s aanwezig, 
maar zij zijn niet actueel. Ze worden niet gebruikt om werknemers 
te informeren, het arbobeleid aan te passen of om beschermings-
maatregelen te nemen.

Naar aanleiding van deze bevindingen zijn de volgende aanbevelin-
gen opgesteld:
•	 	Bij	de	ketentoezichtsprojecten	die	in	2012	plaatsvinden	(chemica-

liën bij de galvano-industrie en de bouw) verdient het aanbeve-
ling om na te gaan waarom aan het eind van de keten er zeer 
vermoedelijk geen actuele VIB’s zijn, terwijl aan het begin en in 
het midden van de keten dat vermoedelijk wel het geval zal zijn.

•	 	De	brancheorganisatie	kan	bedrijven	helpen	om	de	complexe	
informatie in de Veiligheids InformatieBladen te vertalen naar 
leesbare en werkbare informatie. Vergaande digitalisering kan 
hierbij de sleutel zijn. Ook kan de branche aangeven welke 
beschermingsmaatregelen de werknemers voldoende bescher-
men. Binnen de verfsector loopt een digitaliseringspilot, die bij 
succes ook voor andere sectoren toepasbaar kan zijn.  

6 Conclusies en aanbevelingen
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