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1 Samenvatting

•	 Ook in 2012 hebben de vier betrokken inspectiediensten de 
naleving van de EU-regelgeving REACH en EU-GHS gecontroleerd. 
Deze regelgeving beoogt een veilig gebruik van chemische stoffen 
tijdens productie, import, export, handel en gebruik.  
De inspectiediensten hebben in totaal 825 bedrijven gecontro-
leerd (252 door NVWA, 211 door ILT, 19 door SodM en 343 door de 
Inspectie SZW). De douane heeft daarbij in een aantal gevallen 
informatie aangeleverd over import en export van stoffen. Tevens 
heeft de douane 336 producten bij invoer en in het vrije verkeer 
onderzocht op de risicovolle stof cadmium.

•	 Door NVWA en ILT zijn 144 integrale REACH- en EU-GHS-controles 
aan het begin en het midden van de keten van chemische stoffen 
en mengsels (producenten, importeurs en handelaren) uitge-
voerd. Alle gecontroleerde bedrijven waren bekend met de 
REACH-regelgeving. 

•	 Alle gecontroleerde bedrijven hebben de verplichte (pre)
registratie van hun stoffen uitgevoerd. In 2011 was nog 11% van de 
gecontroleerde bedrijven op dit punt in overtreding; bij de Enige 
Vertegenwoordigers (bedrijven die (pre)registraties uitvoeren 
namens bedrijven buiten de EU) overtrad in 2010 zelfs 30% de 
regelgeving.  
Hierbij wordt aangetekend dat de kwaliteit (inhoud) van de 
registratiedossiers niet is onderzocht (dat is een verantwoorde-
lijkheid van het Europese Chemicaliën Agentschap ECHA).  
Per 1 juni 2013 is de tweede registratiefase van kracht geworden 
(voor stoffen geproduceerd of geïmporteerd in een hoeveelheid 
van meer dan 100 ton/jaar, in plaats van meer dan 1000 ton/jaar 
bij de eerste registratiefase). Toezicht in de komende paar jaar 
moet uitwijzen of ook hierbij de naleving goed is.

•	 Bij de gecontroleerde bedrijven waren de op basis van Annex II 
van REACH verplichte Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) 
nagenoeg altijd beschikbaar voor levering aan klanten en bij circa 
90% in de juiste taal en opgesteld volgens Annex II van REACH 
(met de wettelijk verplichte 16 rubrieken). 

•	 Van de groep onderzochte VIB’s voldeed echter geen enkele VIB 
van mengsels aan alle eisen. Bij de afzonderlijke stoffen voldeed 
slechts 12% van de VIB’s volledig aan alle eisen. 

•	 Bij de VIB’s werden in 2012 door NVWA en ILT veel meer overtre-
dingen vastgesteld dan in de afgelopen jaren: het naleefgedrag 
van de belangrijke rubriek 2 over identificatie van de gevaren van 
de stof of het mengsel (voorheen rubriek 15) was de afgelopen 
vier jaar 70-85%, in 2012 slechts circa 40%. Bij etiketten was het 
naleefgedrag de afgelopen vier jaar 75-80%, in 2012 circa 60%. 
Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt doordat in 2012 relatief meer 
kleinere bedrijven en meer (complexer in te delen) mengsels 
gecontroleerd zijn dan in voorgaande jaren. Ook is in 2012 strikter 
gecontroleerd op de juiste inhoud van de belangrijkste rubrieken 
van een VIB. 

Kennelijk hebben kleinere bedrijven die mengsels produceren 
(zoals fabrikanten van verf-, was- en schoonmaakmiddelen), nog 
onvoldoende kennis en ervaring met het goed indelen en 
etiketteren van gevaarlijke stoffen. Bij de communicatie vanuit 
met name brancheverenigingen verdient dit extra aandacht.   
De geconstateerde afwijkingen bij de VIB’s en etikettering hebben 
geleid tot 2 boeterapporten, 42 schriftelijke waarschuwingen en 
27 keer (aankondiging van) last onder dwangsom.

•	 Het merendeel (20 van de 23) door de NVWA gecontroleerde 
bedrijven heeft de wettelijk verplichte productnotificatie van 
gevaarlijke mengsels bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC) uitgevoerd.

•	 Bij de naleving van de verbodsbepalingen van REACH wordt door 
de NVWA en ILT een wisselend beeld geconstateerd. Bij de controles 
werden geen producten aangetroffen met een te hoog gehalte aan 
nikkel, dichloormethaan, tolueen of benzeen. Incidenteel werd in 
producten teveel cadmium, asbest, creosoot of azokleurstoffen 
aangetroffen. Ook de douane heeft incidenteel (bij circa 8% van de 
onderzochte 336 producten) teveel cadmium in producten 
aangetroffen en daartegen strafrechtelijk opgetreden. Bij asbest 
heeft de ILT tegen twee importeurs van asbest bevattende 
wensballonnen uit China zowel bestuurs- als strafrechtelijk 
opgetreden. Hiermee is voorkomen dat er 60 kilometer asbesthou-
dend koord in het milieu terecht is gekomen.  
Tegen twee bedrijven zijn straf- en bestuursrechtelijke trajecten 
gestart omdat ze nog verboden perfluoroctaansulfonaten (PFOS) 
in hun blusschuiminstallatie hadden. 
Bij controle op de aanwezigheid van verboden weekmakers heeft 
de NVWA vastgesteld, dat 27% van de speelgoed-productmonsters 
een te hoog gehalte van deze weekmakers bevatte. Hiervoor zijn 
32 boeterapporten en 5 schriftelijke waarschuwingen opgemaakt. 

•	 Bij een controle op schadelijke ftalaten door de NVWA bleek 44% 
van de bemonsterde producten (zoals snoeren, elektrotechnische 
producten, tassen en slangen) ftalaten te bevatten boven 0.1 
gewichtsprocent. Dit is de wettelijke grens waarbij er een ver-
plichting is om informatie door te geven omtrent de aanwezig-
heid van de zogenaamde Substances of Very High Concern 
(SVHC-stoffen, ofwel zeer ernstige zorgstoffen) in voorwerpen. 
Bedrijven waren niet op de hoogte van deze REACH-verplichting 
of beschikten over conformiteitverklaringen die achteraf niet 
bleken te kloppen. In alle gevallen is handhavend opgetreden, 
meestal door een schriftelijke waarschuwing.

•	 Door Inspectie SZW zijn bij 294 professionele eindgebruikers van 
chemische stoffen of mengsels controles verricht. Slechts 41% 
voldeed volledig aan de regels. Bij de overige bedrijven werden 
voornamelijk waarschuwingen gegeven, alsmede 2 boetes en 10 
eisen tot aanpassing van de werkzaamheden. Twee keer werd 
stillegging van de werkzaamheden toegepast. 
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Slechts 56% van de gecontroleerde bedrijven had een actueel VIB.
Bij 84% van de gecontroleerde eindgebruikers werd het VIB 
gebruikt om de werknemers te informeren over de risico’s van 
gevaarlijke stoffen.
Bij een vergelijkbaar percentage van de bedrijven werd er in 
risico-inventarisatie en –beoordeling voldoende aandacht 
besteed aan het gezond werken met gevaarlijke stoffen. 
Bij 75% van de gecontroleerde VIB’s bij eindgebruikers was 
informatie over etikettering in rubriek 2 opgenomen.

•	 Door Inspectie SZW zijn bij 25% van de gecontroleerde bedrijven 
die hout verduurzamen, overtredingen geconstateerd. De meeste 
overtredingen bestonden uit het niet beschikken over (recente) 
VIB’s, het niet beoordeeld hebben van de blootstelling van 
werknemers aan gevaarlijke stoffen en het niet beschikbaar zijn 
van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen) 
en noodvoorzieningen zoals een oogdouche. De overtredingen 
zijn met een waarschuwing afgehandeld. 

•	 Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat: 
- de naleving bij de verplichte (pre)registratie van stoffen in de 1e 

registratiefase goed is; 
- de naleving bij de VIB’s van vooral kleinere bedrijven die 

mengsels produceren slecht is. Mede hierdoor wordt de 
informatie uit het VIB onvoldoende door bedrijven aan het 
eind van de stoffenketen gebruikt in het arbobeleid en bij het 
nemen van maatregelen tegen de risico’s van de stoffen en 
mengsels;

- de naleving van de verbodsbepalingen van REACH wisselend is, 
afhankelijk van de stof en/of het product;

- de naleving van de verplichting om informatie door te geven 
omtrent de aanwezigheid van SVHC-stoffen in voorwerpen 
slecht is. 

•	 Aanbevolen wordt dat:
- de brancheorganisaties van fabrikanten, importeurs en 

handelaren 
- meer ondersteuning verrichten richting vooral de kleinere 

bedrijven die mengsels produceren (zoals fabrikanten van 
verf-, was- en schoonmaakmiddelen) over het opstellen en 
verspreiden van VIB’s. Gezien de grote hoeveelheid gegevens 
kan vooral digitalisering hierbij van nut zijn. Hierbij kan 
bijvoorbeeld het systeem voor de geautomatiseerde distributie 
van VIB’s van de verfbranche nader uitgewerkt worden;

- de brancheorganisaties bedrijven helpen om de complexe 
informatie in de VIB’s te vertalen naar leesbare en werkbare 
informatie voor de eindgebruiker van de stoffen/mengsels. 
Vergaande digitalisering kan ook hierbij de sleutel zijn;

- brancheorganisaties en de importeurs van voorwerpen meer 
aandacht besteden aan SVHC-stoffen, met name weekmakers 
in voorwerpen, aangezien de kennis op dit punt nog nauwe-
lijks aanwezig is bij deze bedrijven.
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2 Inleiding

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-GHS1 en zijn de namen aangepast naar Stuurgroep Handhaving 
van REACH en EU-GHS (StHRG) respectievelijk 
Samenwerkingsverband Handhaving REACH en EU-GHS (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 handhavingstrategie 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 2012 vanwege de meerjarenaanpak 
de handhaving van REACH en EU-GHS door de genoemde inspectie-
diensten uitgevoerd. Het SHRG heeft conform haar taak de 
resultaten van deze handhaving beschreven in de voorliggende 
rapportage.

1  Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting.
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3 Regelgeving en opzet uitvoering    
 handhaving

Per 1 juni 2007 is de REACH-verordening van kracht2. Deze Europese 
verordening regelt de registratie, evaluatie en autorisatie van 
chemische stoffen, mengsels en voorwerpen. De uitvoering en 
handhaving van de REACH-verordening is in Nederland geregeld in 
hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (Wm)3 en in het 
Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid. De Wet 
milieugevaarlijke stoffen (Wms) is daarmee komen te vervallen. 
REACH onderscheidt in de toeleveringsketen van stoffen verschil-
lende rollen van bedrijven. 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 (eindgebruiker van stoffen, of wel down-
stream user) of distributeur hebben. Ook een gecombineerde rol is 
mogelijk: een importeur kan ook de rol van distributeur hebben of 
een fabrikant kan 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 prepara-
ten (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 betref-
fende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (Regulation on Classification Labelling and Packaging, 
CLP met de Nederlandse werktitel EU-GHS. Deze nieuwe verorde-
ning 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-

2 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).

3 Staatsblad, 181, 2007.

verordening (1907/2006)4. De definitieve EU-GHS-verordening5 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 Wm6. EU-GHS richt zich op dezelfde 
doelgroepen en rollen in de toeleveringsketen als beschreven bij 
REACH.

Omdat de REACH- en de EU-GHS-verordening 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 gebruikers7; 
NVWA: producenten, importeurs en handelaren van mengsels voor 
consumenten en van voorwerpen;
ILT: producenten, importeurs en handelaren van stoffen en 
mengsels voor industrieel en 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 
handhavingprogramma’s wordt gestreefd naar een goede afstem-
ming en samenwerking tussen de handhavingprojecten 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 vindt plaats 
in het Forum, het officiële samenwerkingplatform voor de Europese 

4 Zie www.REACH-helpdesk.nl.
5  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.

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

informatica,landbouw en dergelijke. Professionele gebruikers zijn bedrijven in 
de dienstverlening.
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toezichthouders8. 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 

handhavingprojecten door de EU-lidstaten.

8  Ex artikel 76 REACH-verordening en artikel 43 EU-GHS verordening 
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4 Uitvoering handhavingprogramma 2012

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 en exporten aan te leveren en te controleren op de import 
van cadmium in producten.
In onderstaande tabel wordt een schatting gegeven van het aantal 
bedrijven in Nederland dat onder de REACH-regelgeving valt gezien 
de rol van de bedrijven in de keten van stoffen en preparaten. 
Hierbij dient bedacht te worden, dat een bedrijf meerdere rollen 
tegelijk kan hebben. Een bedrijf kan bijvoorbeeld tegelijk een 
producent, importeur en gebruiker van stoffen zijn. 

Rol in keten van REACH Aantal bedrijven in 
Nederland (schatting)

Producent stof 400

Importeur stof of mengsel 7.000 

Importeur voorwerp 75.000

Enige Vertegenwoordiger9 353

Handelaar (distributeur) van stof of 
mengsel

8.000 

Producent mengsel/formuleerder 11.000 

Producent voorwerp 9.000

Gebruiker (industrieel/professioneel) 
van stof of mengsel

100.000

9

In de onderstaande paragrafen worden de resultaten van gezamen-
lijke of individuele toezichtactiviteiten beschreven. 

9 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. Het weergegeven aantal Enige 
Vertegenwoordigers betreft de 1e fase van de registratieplicht. In de 2e fase 
(vanaf 1 juni 2013) vallen meer bedrijven onder de registratieplicht

4.1 Uitgevoerde integrale    
 bedrijfscontroles REACH en EU-GHS  
 door NVWA en ILT   
De NVWA en ILT hebben gecontroleerd in hoeverre de REACH- en 
EU-GHS regelgeving door producenten, importeurs en handelaren 
wordt nageleefd. 

In totaal zijn 144 bedrijven met REACH-verplichtingen gecontro-
leerd, waarvan 36 door NVWA en 108 door ILT. Bij deze bedrijven 
heeft een integrale controle plaatsgevonden op (pre)registratie10, 
het aanwezig zijn van informatie, etikettering en veiligheidsinfor-
matiebladen (VIB’s) en het doorgeven van deze informatie verderop 
in de toeleveringsketen. Echter, niet bij elk bedrijf zijn al deze 
elementen aan de orde. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld 
wel preregistraties gedaan, maar hoeven geen VIB’s te hebben 
(omdat ze bijvoorbeeld besloten hebben toch maar niet te 
produceren of te importeren). 

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. Hierdoor kan een 
dubbeltelling in het aantal bedrijven optreden. Het totaal aantal 
gecontroleerde afzonderlijke bedrijven (144) is dan ook iets kleiner 
dan het aantal gecontroleerde bedrijven met een REACH-rol dat in 
de tabel is aangegeven (154).

10  Registratie is de REACH-verplichting om gegevens (over vooral risico’s) van 
stoffen in te dienen bij het Europese Agentschap voor stoffen (ECHA).
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Alle gecontroleerde bedrijven waren bekend met de REACH-
regelgeving. 111213

Rol in keten van 
REACH

Aantal bedrijven dat integraal 
gecontroleerd is op REACH

NVWA ILT Totaal

Producent stof 0 17 17

Importeur stof / mengsel 0 23 23

Enige Vertegenwoordiger11 0 15 15

Handelaar (distributeur) 0 30 30

Producent mengsel/
formuleerder

20 4 24

Gebruiker (industrieel/
professioneel) van stof/
mengsel

16 29 45

Totaal 36 11812 15413

De onderstaande figuur toont de verdeling van de door NVWA 
bezochte bedrijven over de verschillende sectoren. Vooral produ-
centen van cosmetica, verf, lijmen, kitten en was- en reinigingsmid-
delen zijn bezocht, alsmede importeurs van consumentenproduc-
ten zoals speelgoed. 

* woondecoratie, huishoudelijke- en outdoorartikelen, tuinmeubelen, aquaria  

De onderstaande figuur toont de verdeling van de door ILT bezochte 
bedrijven over de verschillende sectoren. Vooral producenten en 
importeurs in de chemie, alsmede groothandels in chemische 
producten zijn bezocht. In de sector ‘Overig’ werden onderzoeksbu-
reaus, financiële instellingen, opslag en dienstverlening voor 
vervoer etc. gecontroleerd. 

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 dubbeltelling in 
het aantal bedrijven optreden. 

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

Registratieverplichting
•	 Carcinogene, mutagene en/of reproductietoxische stoffen: In 

2012 is specifiek gecontroleerd op zogenaamde CMR-stoffen. Dat 
zijn stoffen die carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen 
(leidend tot veranderingen in erfelijke eigenschappen) en/of 
reproductietoxisch (schadelijk voor de voortplanting of het 
nageslacht) zijn. Deze stoffen krijgen bij de REACH-regelgeving 
specifieke aandacht. Deze CMR-stoffen kunnen namelijk een 
langdurend en zeer ernstig effect hebben op de menselijke 
gezondheid.

•	 Volgens ECHA zijn er meer dan 2000 stoffen door bedrijven zelf 
ingedeeld als CMR.

•	 Vanaf 1 december 2010 dient de producent of importeur van een 
dergelijke CMR-stof al een registratiedossier in te dienen bij een 
productie of import van meer dan 1 ton per jaar. Voor de meeste 
overige stoffen ligt die grens veel hoger, namelijk bij 1000 ton. 
Per 1 juni 2013 is die grens verlaagd naar 100 ton.

•	 Door Nederlandse bedrijven zijn 4.339 preregistraties ingediend 
voor CMR-stoffen (categorie 1a/1b). Hiervan zijn 1.574 preregistra-
ties van CMR-stoffen die vervolgens niet door een Nederlands 
bedrijf zijn geregistreerd. Het betreft 450 unieke CAS-nummers 
(unieke stoffen), die gepreregistreerd zijn door circa 170 
individuele bedrijven in Nederland.

•	 In 2012 heeft ILT bij 33 bedrijven die CMR-stoffen hebben 
gepreregistreerd, maar die vervolgens niet door een Nederlands 
bedrijf zijn geregistreerd, gecontroleerd op de naleving van de 
registratieplicht. Alle gecontroleerde bedrijven bleken de 
registratieplicht na te leven. 

•	 Duidelijk werd dat er diverse redenen zijn waarom een bedrijf wel 
(CMR-)stoffen heeft gepreregistreerd, maar vervolgens niet heeft 
geregistreerd. Vaak heeft het betreffende bedrijf na een analyse 
geconcludeerd, dat hun stof niet geregistreerd hoefde te worden, 
omdat:
•	 deze	uitgezonderd	is	op	basis	van	Annex	V	van	REACH;	
•	 de	stof	niet	als	zodanig	op	de	markt	wordt	gebracht,	maar	in	

een product waarbij het niet de bedoeling is dat de betreffende 
stof vrijkomt;

•	 het	bedrijf	geen	producent	of	importeur	is,	maar	een	
distributeur;

•	 een	vestiging	van	het	bedrijf	in	een	andere	EU-lidstaat	voor	de	
registratie zorgt;

•	 de	stof	toch	onvoldoende	commercieel	aantrekkelijk	is	om	te	
registeren.

Producenten cosmetica

Importeurs speelgoed

Producten verf, lijmen en 
ki�en

Producenten was en 
reinigingsmiddelen

Importeurs*

Importeurs breed scala 
producten

Verdeling bezochte bedrijven over sectoren (NVWA)

Verdeling bezochte bedrijven over sectoren (ILT)

Afval, reclycling

Chemie

Groothandel

Kunststof en Rubber

Metaal

Overig

Voedingsmiddelen
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Een onderneming had via een moederbedrijfconstructie enkele 
van haar BV’s steeds bepaalde CMR-stoffen net onder de registra-
tiegrens van 1 ton per jaar geïmporteerd. Bovendien konden 
afnemers zelf de stof vrij laten maken uit douane-entrepot (tot 1 
ton per jaar), zodat zij, in plaats van het bedrijf, als formele 
importeur optraden. Inmiddels heeft de onderneming besloten 
toch enkele CMR-stoffen te gaan registeren.

Een Duits bedrijf heeft in 2012 bij de ILT een handhavingverzoek 
ingediend over een Nederlands bedrijf. Dit laatst genoemde 
bedrijf importeert een stof die volgens het Duitse bedrijf als CMR 
ingedeeld moet worden, en dus geregistreerd moet worden 
(gezien de geïmporteerde hoeveelheden van meer dan 1 ton per 
jaar). De indeling van deze stof als CMR-stof is (nog) niet 
EU-geharmoniseerd in Annex VI CLP, maar wel ligt er een 
wetenschappelijk advies van het Risk Assessment Committee 
(RAC) van ECHA aan de Europese Commissie. ILT heeft dat als 
voldoende beoordeeld, en heeft het bedrijf aangeschreven om de 
stof als CMR in te delen en vervolgens te registeren bij verder-
gaande import. Bij de indeling moeten namelijk alle beschikbare 
gegevens gebruikt worden. Ook de 38 andere Nederlandse 
bedrijven die deze stof hebben gepreregistreerd, zijn hierop 
aangeschreven.

•	 Enige Vertegenwoordigers: in 2012 heeft ILT 15 Enige 
Vertegenwoordigers gecontroleerd. Alle gecontroleerde bedrijven 
bleken hun REACH-verplichtingen na te leven. Dit is een 
aanmerkelijke verbetering in vergelijking met de afgelopen paar 
jaar. In 2010 bijvoorbeeld, overtrad nog 30% van de gecontro-
leerde Enige Vertegenwoordigers artikel 8 van REACH (voldoende 
kennis over de geïmporteerde stoffen, informatie over de 
ingevoerde hoeveelheden en afnemers en beschikbaarheid over 
de benodigde VIB’s), terwijl 18% geen rechtspersoon in Nederland 
was of de status van Enige Vertegenwoordiger onterecht had 
gebruikt.

In totaal heeft in 2012 de NVWA bij 23 bedrijven en de ILT bij 88 
bedrijven gecontroleerd of aan de (pre)registratieplicht en daaraan 
gerelateerde zaken (zoals tussenstoffen) is voldaan. Dit bleek in alle 
gevallen zo te zijn. In 2011 bleek nog 11% van de gecontroleerde 
bedrijven hierbij in overtreding te zijn.
Bij het bovenstaande wordt aangetekend, dat de kwaliteit (inhoud) 
van de registratiedossiers niet is onderzocht (dat is een verantwoor-
delijkheid van het Europese Chemicaliën Agentschap ECHA). 

Beschikbaarheid en kwaliteit VIB’s en etikettering 
Bij alle op dit onderdeel gecontroleerde bedrijven, op 1 na, waren 
de op basis van Annex II van REACH verplichte VIB’s beschikbaar en 
bij 89% ook in de juiste taal. Ook hadden de meeste op dit onder-
deel gecontroleerde bedrijven (namelijk 89%) de VIB’s opgesteld 
volgens Annex II van REACH, waarbij de wettelijk verplichte 16 
rubrieken worden gebruikt. 
Echter, bij slechts 42% van de op dit onderdeel gecontroleerde 
bedrijven was de kwaliteit van de VIB’s voldoende op het juist zo 
belangrijke onderdeel identificatie van de gevaren van de stof of het 

mengsel (indeling in gevarenklasse, gevarenaanduiding, elementen 
die op het etiket vermeld moeten worden, nadelige effecten voor 
mens en milieu). Dit betreft rubriek 2 van het VIB (voorheen rubriek 
15). 

Ook rubriek 1 van het VIB (de identificatie van de stof/ het mengsel, 
de leverancier en het telefonische noodnummer bij calamiteiten) 
bleek vaak niet geheel te voldoen aan de eisen: slechts bij 45% van 
de gecontroleerde bedrijven was dit op orde. Vaak werd alleen het 
noodnummer van de leverancier vermeld, en niet het verplichte 
nummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(NVIC). 
Rubriek 3 (samenstelling en informatie over de bestanddelen) bleek 
wat beter ingevuld: 60% van de onderzochte bedrijven voldeed op 
dit punt. De overtredingen hier betroffen vaak het niet volgen van 
de geharmoniseerde indeling van stoffen.
Bovenstaande resultaten betreffen zowel de controles van de VIB’s 
bij producenten en importeurs, alsmede bij distributeurs bij twee 
specifieke ketens van stoffen/mengsels, namelijk in de galvano-
industrie14 en de bouwchemie15. Inmiddels zijn hierover twee 
afzonderlijke publicaties verschenen (zie www.ilent.nl). Hieronder 
worden de specifieke resultaten bij deze ketens vermeld. 

Galvano
De ILT heeft de naleving van de REACH- en EU-GHS-regelgeving bij 9 
distributiebedrijven van chemicaliën in de galvanoketen onder-
zocht. Daarmee is het overgrote deel van dit stuk van de keten van 
gevaarlijke stoffen in de galvanoketen in Nederland onderzocht. Bij 
alle 9 onderzochte bedrijven zijn tekortkomingen geconstateerd bij 
de VIB’s, die overeenkomen met de overtredingen zoals boven 
beschreven.
Aanvullend is door de Inspectie SZW bij twee professionele 
gebruikers (galvanobedrijven) een onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid en gebruik van VIB’s op de werkvloer. Geconstateerd 
is, dat alle gecontroleerde VIB’s van recente datum waren en door 
de distributeur ongevraagd werden toegezonden, ook bij updates.
Bij één professionele toepasser is door de Inspectie SZW gehand-
haafd op een onvolledige RI&E16 (ontbreken van risico-inventarisa-
tie met betrekking tot gevaarlijke stoffen). Hier zat bovendien geen 
afzuiging op de baden. Door het bedrijf werd aangegeven, dat uit 
onderzoeken in vergelijkbare situaties zou blijken, dat afzuiging 
niet nodig was. Deze onderzoeken waren echter niet aanwezig.

Bouwchemie
Bij 11 distributiebedrijven van chemicaliën in de bouwsector heeft 
de ILT de naleving van de REACH- en EU-GHS-regelgeving onder-
zocht. Daarmee is een groot deel van dit stuk van de keten van 
gevaarlijke stoffen in Nederland onderzocht. Ook in deze keten 
bleken alle onderzochte bedrijven tekortkomingen bij de VIB’s te 
hebben zoals boven vermeld. 

14  Naleving REACH-verplichtingen in de Galvano-keten
15  Naleving REACH-verplichtingen in de Bouwchemie-keten
16  Risico Inventarisatie en Evaluatie
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Bij alle bedrijfscontroles waarbij VIB’s werden gecontroleerd werden 
circa 3 tot 5 VIB’s per bedrijf onderzocht. In onderstaande tabel staat 
voor een selectie van 130 onderzochte VIB’s (waarvan 42 voor stoffen 
en 88 voor mengsels) voor enkele belangrijke rubrieken van het VIB 
aangegeven in welke mate deze correct waren ingevuld. Deze tabel 
vermeldt naast de eerder genoemde rubrieken 1, 2 en 3 en de 
Nederlandse taal ook rubriek 8 (maatregelen ter beheersing van de 
risico’s, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen) en rubriek 15 
(overige wettelijke verplichtingen die gelden voor de stof/ het 
mengsel).

Naleefpercentage bij enkele belangrijke rubrieken VIB 
in 2012

Stoffen Mengsels

Rubriek 1 64 51

Rubriek 2 69 51

Rubriek 3 62 59

Rubriek 8 55 30

Rubriek 15 64 24

Nederlandse taal 76 93

Alle belangrijke rubrieken en 
Nederlandse taal

12 0

Uit de tabel blijkt, dat vooral de rubrieken 8 en 15 zeer slecht 
worden ingevuld, met name bij de mengsels. Bij rubriek 8 ontbreekt 
vaak een volledige omschrijving van te gebruiken persoonlijke 
beschermingsmiddelen; bij handschoenen wordt bijvoorbeeld vaak 
het soort niet vermeld (materiaalsoort, dikte, doorbraaktijd).
Bij rubriek 15 ontbreekt vaak de vermelding of een chemische 
veiligheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden.
Van deze groep onderzochte VIB’s voldeed geen enkele VIB van 
mengsels aan alle eisen. Bij de afzonderlijke stoffen voldeed slechts 
12% van de VIB’s volledig aan alle eisen. 

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. Daarbij bleek, dat bij 97 % van de op dit 
onderdeel gecontroleerde bedrijven de etikettering in de juiste taal 
was gesteld. Het etiket voldeed in 61 % aan de wettelijke eisen. 

De geconstateerde afwijkingen bij de VIB’s en etikettering hebben 
geleid tot de volgende sancties van ILT: 21 waarschuwingen en 27 
aankondigingen van last onder dwangsom (die bij 10 bedrijven 
omgezet moesten worden in een last onder dwangsom, voordat de 
overtreding werd opgeheven). Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding is een nazorgtraject uitgevoerd. Door de NVWA zijn 2 
boeterapporten en 21 schriftelijke waarschuwingen opgemaakt.
 
De resultaten van de controles van VIB’s in 2012 tonen een afwij-
kend beeld van het naleefgedrag van rubriek 2 van het VIB in 
vergelijking tot 2008, 2009, 2010 en 2011, zie onderstaande tabel. 

Jaar Naleefpercentage bij bedrijven 
VIB in juiste 
taal

VIB rubriek 2 
(voorheen 15)

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

2012 89 42 97 61

Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt doordat:
- in 2012 relatief meer kleinere bedrijven gecontroleerd zijn dan in 

voorgaande jaren; kleine bedrijven hebben mogelijk meer moeite 
om te voldoen aan de complexe REACH-regelgeving;

- in 2012 relatief meer mengsels (en minder afzonderlijke stoffen) 
zijn gecontroleerd dan in voorgaande jaren. Indeling van 
mengsels in gevarenklassen is ingewikkelder dan indeling van 
afzonderlijke stoffen, waardoor eerder fouten gemaakt worden;

- in 2012 strikter gecontroleerd is op de juiste inhoud van de 
belangrijkste rubrieken van een VIB.

Informatieverstrekking door middel van VIB’s
Uit de bedrijfscontroles blijkt ten slotte, dat bij alle op dit punt 
onderzochte bedrijven de werknemers toegang hebben tot de 
informatie over stoffen en preparaten (artikel 35 REACH). Het 
doorgeven van informatie over risicobeheersmaatregelen en 
nieuwe informatie over de gevaarlijke eigenschappen van stoffen/
mengsels aan de vorige actor of aan distributeurs verderop in de 
toeleveringsketen (artikel 34 REACH) vindt bij zo’n 96% van de op 
dit punt onderzochte bedrijven plaats. 

Productnotificatie van mengsels aan het NVIC
20 van de 23 door de NVWA gecontroleerde bedrijven (87%) hebben 
de wettelijk verplichte productnotificatie van gevaarlijke mengsels 
bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 
uitgevoerd. 

Enkele specifieke deelactiviteiten
•	 Digitaal doorsturen VIB’s. Een handhavingszaak bij een verfdistribu-

teur die onvoldoende werk had gemaakt van zijn actieve 
brengplicht bij VIB’s, heeft geleid tot een interessante ontwikke-
ling. In opdracht van het programma Slim Geregeld, Goed 
Verbonden (SGGV) van het ministerie van Economische Zaken is 
namelijk de mogelijkheid ontwikkeld om VIB’s digitaal door te 
sturen. Daarbij stuurt een site automatisch een mail aan de 
eindgebruiker, met een verwijzing naar de specifieke VIB op de 
site www.veiligmetverf.nl. 

•	 In 2013 wordt dit systeem toegepast bij de verfbranche. Door de 
verfbranche worden 150.000 VIB’s per jaar verstuurd, hetgeen 
circa € 0,5 miljoen/jaar kost. Deze kosten gaan nu bespaard 
worden, terwijl de branche over actuele VIB’s kan beschikken.

•	 VNO-NCW en VNCI nemen het project nu over en stimuleren de 
invoering bij andere sectoren (zoals lijmen/kitten en zeep/
reinigingsmiddelen).
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•	 Signalen over mogelijke overtredingen. ILT heeft in 2012 circa 35 
signalen ontvangen van ECHA, andere lidstaten, bedrijven en een 
enkele particulier over mogelijke overtredingen door bedrijven. 
Deze signalen zijn allemaal afgehandeld. Hieronder waren ook de 
zogenaamde artikel 36-brieven van ECHA, waarbij ECHA aan ILT 
verzocht heeft om vast te stellen of twee bedrijven wel voldoen 
aan de stringente maatregelen (Strictly Controlled Conditions) 
die horen bij de registratie van tussenstoffen. Dit bleek inderdaad 
het geval te zijn. 

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

Door de NVWA en de ILT zijn in 2012 bedrijfsgerichte inspecties 
uitgevoerd naar stoffen met een verbodsbepaling op basis van 
Annex XVII van de REACH-verordening. De NVWA heeft tevens 
inspecties uitgevoerd naar het voorkomen van zogenaamde zeer 
ernstige zorgstoffen (substances of very high concern, SVHC) in 
producten. Zeer ernstige zorgstoffen zijn vooral de CMR-stoffen 
(stoffen die carcinogeen, mutageen en/of reproductietoxisch zijn) 
en stoffen die persistent (slecht afbreekbaar) en toxisch zijn en die 
zich ophopen in organismen.

Resultaten uitgevoerde controles door NVWA
In 2012 zijn er door de NVWA 216 bedrijfsgerichte inspecties 
uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar productveiligheidssystemen en 
algemene productveiligheidsverplichtingen. Bij deze inspecties 
worden tevens producten bemonsterd, de zogenaamde 'reality 
checks'. Deze zijn bedoeld om te controleren of deze systemen ook 
daadwerkelijk de beschreven veiligheid waarborgen. Deze product-
monsters worden in het NVWA-laboratorium geanalyseerd, waarbij 
onder andere wordt gekeken naar de aanwezigheid van specifieke 
stoffen die vallen onder art. 33 REACH (SVHC-stoffen) en Annex XVII 
REACH (verbodsbepalingen).

Verbodsbepalingen
Een selectie van productmonsters, waarbij een relevante restrictie 
uit Annex XVII van de REACH-verordening van toepassing is, 
is onderzocht op de aanwezigheid van deze specifieke stoffen. Dit 
heeft erin geresulteerd dat bij 192 relevante productmon-
sters gericht is gekeken naar respectievelijk één van de stoffen met 
een verbodsbepaling, te weten nikkel, dichloormethaan, tolueen, 
azokleurstoffen, benzeen of weekmakers. Bij speelgoed zijn bij 37 
van de 137 productmonsters (27%) afwijkingen vastgesteld vanwege 
een te hoog gehalte verboden weekmakers. 
Bij een product (kussenhoes) is er een overschrijding van de norm 
voor azokleurstoffen in textiel aangetroffen. Voor de afwijkingen 
zijn er 32 boeterapporten en 5 schriftelijke waarschuwingen 
opgemaakt. 

SVHC-stoffen
De NVWA heeft tevens een deel van de productmonsters onderzocht 
op de aanwezigheid van SVHC-stoffen (zeer ernstige zorgstoffen). 
Bij de 216 bedrijfsgerichte inspecties die merendeels bij importeurs 
van voorwerpen zijn uitgevoerd, zijn 470 productmonsters 
genomen. Die zijn onderzocht op de aanwezigheid van een 
bepaalde categorie SVHC-stoffen, namelijk ftalaten (stoffen die als 
weekmakers worden toegevoegd). Deze SVHC-stoffen werden in 208 
monsters (44%) boven de wettelijke norm van 0.1 gewichtspro-
cent aangetroffen. Boven deze norm is er een verplichting om 
informatie door te geven omtrent de aanwezigheid van SVHC-
stoffen in voorwerpen. Bedrijven waren niet op de hoogte van deze 
REACH-verplichting of beschikten over verklaringen van het 
voldoen aan de REACH-eisen van buiten de EU gevestigde leveran-
ciers die achteraf niet bleken te kloppen. In alle gevallen is 
handhavend opgetreden. In de meeste gevallen ging het om een 
schriftelijke waarschuwing.
De voorwerpen die bemonsterd werden, waren zeer gevarieerd. Het 
ging om snoeren, elektrotechnische producten, tassen en plastic 
slangen.

Verbodsbepaling Aantal monsters gecontroleerd op 
verbodsbepaling 
Annex XVII REACH

Aantal monsters met overschrijding 
van de norm

Nikkel in sieraden 5   0

Dichloormethaan in verfafbijt 1   0

Tolueen in spuitverf 8   0

Azokleurstoffen in textiel 33   1

Benzeen in verf 8   0

Weekmakers in speelgoed 137 37

Totaal 192   38
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Resultaten uitgevoerde controles door ILT
Er zijn door de ILT in 2012 totaal 103 bedrijven gecontroleerd op de 
naleving van verbodsbepalingen voor stoffen uit Annex XVII (zie 
onderstaande tabel). 

Cadmium 
In 2012 zijn van de douane 7 meldingen van cadmiumhoudende 
producten ontvangen en onderzocht. Dit leidde tot 2 bestuursrech-
telijke optredens.
Tevens zijn samen met de douane 6 controles verricht. Hierbij 
werden onder andere twee landelijke ketens in de schoenenbranche 
bezocht, waarbij in 10 typen schoenen cadmium werd aangetroffen. 
Tegen beide bedrijven is strafrechtelijke opgetreden; de betreffende 
schoenen zijn uit de winkels gehaald. 

Asbest
In 2012 zijn 16 controles inzake asbesthoudende producten door de 
ILT verricht, veelal op basis van ontvangen meldingen. ILT heeft 
vervolgens tegen twee importeurs van wensballonnen uit China 
zowel bestuurs- als strafrechtelijk opgetreden, omdat onderdelen 
van deze wensballonnen asbesthoudend waren. In totaal zijn er 
61.000 wensballonnen uit het verkoopcircuit gehaald. Hiermee is 
voorkomen dat er 60 kilometer asbesthoudend koord in het milieu 
terecht is gekomen. 
Tegen andere bedrijven werden drie keer bestuursrechtelijk en een 
keer strafrechtelijk opgetreden vanwege het op de markt brengen 
van asbesthoudende producten.

PFOS in blusschuim
PFOS17 vielen in eerste instantie zowel onder Annex XVII van REACH 
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 vanwege de persistente eigenschappen van PFOS. 
Door ILT is bij 60 bedrijven waarvan bekend was dat een sprinklerin

17  PFOS staat voor Perfluoroctaansulfonaten

stallatie aanwezig was, onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 
PFOS-houdende blusmiddelen. Het onderzoek betrof met name 
bedrijven in de chemische industrie, op- en overslagbedrijven en 
energiecentrales.
Uit dit onderzoek bleek, dat enkele bedrijven door operationele 
problemen de deadline niet hadden gehaald en hun blusinstallatie 
na 28 juni 2011 hadden gesaneerd. Tijdens het onderzoek zijn geen 
bedrijven aangetroffen die op dat moment nog PFOS-houdend 
schuim in gebruik hadden.
Netwerkpartners hebben de ILT eind 2012 geïnformeerd over twee 
bedrijven die nog PFOS-houdend schuim in gebruik hadden. Tegen 
deze bedrijven zijn straf- en bestuursrechtelijke trajecten gestart.
Geconcludeerd kan worden, dat de sanering van PFOS-houdend 
blusschuim door de industrie in Nederland goed is opgepakt. De 
resultaten van het onderzoek zijn positief. In 2013 zal geen 
grootschalig vervolg worden gegeven aan dit onderzoek. ILT zal wel 
reageren op signalen over het gebruik van PFOS-houdend blus-
schuim en hier straf- en bestuursrechtelijk tegen optreden.

Gecreosoteerde houtproducten
Zes van de 12 gecontroleerde leveranciers van gecreosoteerde 
houtproducten hebben een waarschuwing ontvangen dat ze zich 
dienen te houden aan de beperkingen als gesteld in Annex XVII van 
REACH en aan de administratieve verplichtingen voor handelaren 
als gesteld in het PAK-besluit. Ze waren over het algemeen niet goed 
op de hoogte van de regels.
Daarnaast werd bij één bedrijf een verboden toepassing van 
gecreosoteerd hout geconstateerd. Dat heeft geresulteerd in de 
verwijdering van de betreffende toepassing. Bij twee andere 
bedrijven werden verboden toepassingen geconstateerd, wat heeft 
geresulteerd in bestuursrechtelijke interventies die nog in behande-
ling zijn. 
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Inspectie SZW. Een 
toelichting van de resultaten en overtredingen die door Inspectie 
SZW zijn geconstateerd, staan vermeld in de volgende paragraaf.

Verbodsbepaling Aantal bedrijven gecontro-
leerd op verbodsbepaling 
Annex XVII REACH

Aantal keren bestuursrech-
telijk optreden

Aantal keren strafrechtelijk 
optreden

Cadmium 13 2 2

Asbest 16 5 3

PFOS in blusschuim 60+2=62 2 2

Gecreosoteerd hout 12 2 0

Totaal 103 11 7



Jaarraportage Handhaving REACH en EU-GHS 2012| 14

4.3 Uitgevoerde inspecties door Inspectie  
 SZW bij eindgebruikers
In 2012 heeft Inspectie SZW een tweetal projecten uitgevoerd 
waarbij specifieke REACH-aspecten aan de orde kwamen. Een 
inspectieproject (REACH VIB’s, A1063) was gericht op de actualiteit, 
aanwezigheid en gebruik van het VIB bij eindgebruikers, het andere 
inspectieproject (Houtverduurzaming, A1062) was specifiek gericht 
op het gebruik van middelen voor houtverduurzaming (waarvoor 
een verbod of restrictie geldt). Tijdens deze inspecties is ook een 
beperkte inspectie uitgevoerd gericht op de algemene arbo-ver-
plichtingen vanwege gevaarlijke stoffen (risico-inventarisatie en 
evaluatie).

Resultaten inspectieproject: REACH VIB’s, A1063
In dit project zijn 340 bedrijven bezocht in verschillende sectoren 
(zie onderstaande afbeelding). Bij 294 van deze bedrijven werden 
chemische stoffen gebruikt bij hun werkzaamheden. In deze 
bedrijven is door de inspecteur één chemische stof geselecteerd 
waarvan werd gecontroleerd of het VIB aanwezig en actueel was en 
de juiste informatie bevatte. Daarnaast werd gecontroleerd of de 
informatie uit VIB(‘s) gebruikt werd bij arbobeleid, voorlichting 
werknemers en het bepalen van beschermingsmaatregelen. 

Van de 294 geïnspecteerde bedrijven werd bij 120 bedrijven (41%) 
geen overtreding geconstateerd. Bij de overige 174 bedrijven werden 
wel tekortkomingen geconstateerd. Bij deze bedrijven werden in 
totaal 251 overtredingen geconstateerd, waarvoor voornamelijk 
waarschuwingen zijn gegeven. Naast de waarschuwingen werden 2 
boetes, 10 eisen en 2 keer stillegging toegepast. De overtredingen 
hadden betrekking op:
•	 gevaarlijke stoffen en REACH  

(Risico-inschatting en beoordeling, informeren werknemers, 
actualiteit VIB, beschermingsmaatregelen en etikettering);

•	 veiligheid 
(aanwezigheid van onveilige machines en val- struikelgevaar);

•	 algemene Arbo-verplichtingen 
(Aanwezigheid van een actuele risico-inventarisatie en 
-evaluatie).

In de onderstaande grafieken wordt weergegeven welke overtredin-
gen per aandachtsgebied werden aangetroffen.

In dit project werd bij eindgebruikers in (voornamelijk) de kunststof-, 
rubber- en metaalindustrie en groothandel een quick scan uitgevoerd 
vanwege het VIB en het gebruik hiervan. Bij 129 van de 294 bedrijven 
(44%) werd geconstateerd, dat er geen actueel VIB aanwezig was. Bij 
37 bedrijven is meteen door de leverancier een actueel VIB geleverd. 
De overige bedrijven (129) hebben een waarschuwing gekregen. Van 
deze 129 bedrijven hebben 105 bedrijven een actueel VIB nageleverd 
gekregen (80%). De resterende bedrijven konden geen (actueel) VIB 
verkrijgen via de leverancier. Inzake deze VIB’s en leveranciers zal in 
2013 een vervolgtraject uitgezet worden om te onderzoeken of de 
leverancier in gebreke is gebleven.
Bij 48 van de 294 bedrijven (16%) is verder ook gebleken dat het VIB 
niet gebruikt werd om de werknemers te informeren over de risico’s 
van gevaarlijke stoffen.
Bij 54 van de 294 bedrijven (18%) is gebleken, dat er in risico-inven-
tarisatie en –beoordeling té weinig aandacht besteed werd aan het 
gezond werken met gevaarlijke stoffen. Deze inventarisatie en 
beoordeling is essentieel om de juiste beschermingsmaatregelen te 
kunnen nemen.
Verder werd bij de quick scan geconstateerd, dat er bij de eindge-
bruikers voornamelijk met mengsels gewerkt werd (99%) en dat er 
slechts bij 4% van de bedrijven een zogenaamde Extended SDS 
aanwezig was. Dit is een VIB met blootstellingscenario’s in de 
bijlage, hetgeen verplicht is bij registratieplichtige stoffen die in 

Werken met gevaarlijk 
sto�en/Reach

Veiligheid

Algemene arbo-
verplichtingen

Aantal overtredingen project REACH
per aandachtsgebied

51

185

19

Voedingsmiddelen
Kunststof en Rubber
Metaal
Hout, timmer, meubel
Afval, Recylcing
Bouw
Groothandel
Dienstverlening
Facility, reiniging,
landschapverzorging
Overig

Verdeling bezochte bedrijven over sectoren

33%

24%8%

7%

18%

6%

Uitsplitsing overtredingen gevaarlijke sto�en/REACH
(aantallen worden weergegeven)

Informeren werknemers

Risicoinscha�ing en beoordeling
blootstelling

Beschermingsmaatregelen 
(w.o. PBM)

Actueel VIB

48

129

3
2

3
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meer dan 10 ton/jaar worden geproduceerd of geïmporteerd. Bij 
25% van de VIB’s was er geen informatie over etikettering in rubriek 
2 opgenomen.

Conclusie
Bij eindgebruikers treft men regelmatig (bij 44% van de bedrijven) 
niet-actuele informatie over gevaarlijke stoffen aan. Bij navraag van 
het bedrijf aan de leverancier wordt meestal wel een actueel VIB 
nageleverd. Echter, dit gebeurt blijkbaar alleen als er een stimulans 
is in de vorm van een waarschuwing. Veel eindgebruikers zijn 
MKB-bedrijven die meestal druk bezig zijn met het reilen en zeilen 
van hun bedrijf en niet veel tijd (kunnen) besteden aan het 
navragen van actuele informatie. En als deze informatie al wel in 
huis is, dan nog ontbreekt de tijd of de kennis om deze informatie 
op een juiste manier te gebruiken in arbobeleid, bij het informeren 
van werknemers of bij het nemen van beschermingsmaatregelen.
Deze situatie zal zeker nog verergeren als de eindgebruikers in de 
MKB-bedrijven worden geconfronteerd met Extended SDS, die nog 
veel meer informatie bevatten over blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. Hier ligt een schone taak voor brancheorganisaties of 
andere ondersteunende diensten (zoals bijvoorbeeld arbodiensten) 
om de uitgebreide informatie uit VIB’s en Extended SDS te vertalen 
naar praktische instructiekaarten of werkbare praktijken.

Resultaten inspectieproject: Houtverduurzaming, A1062
In het kader van het ketenproject Houtverduurzaming werden in de 
tweede helft van 2012 bedrijven bezocht die hout verduurzamen. 
Het doel was om bij deze bedrijven te controleren of er middelen 
gebruikt werden waarvoor een verbod of een restrictie geldt (Bijlage 
XVII van REACH). De Inspectie SZW bezocht 49 bedrijven. Tijdens 
uitvoering van het project bleek dat bijna tweederde van de 
geselecteerde bedrijven geen hout (meer) verduurzaamden. Bij de 
bedrijven die wel hout verduurzaamden, zijn inspecties uitgevoerd 
waarbij gelet werd op de aanwezigheid van de juiste (en recente) 
veiligheidsinformatiebladen, en het gebruik van deze bladen. De 
algemene indruk was dat de arbeidsomstandigheden bij deze 
bedrijven redelijk goed in orde waren. Er wordt veel gewerkt met 
behulp van gesloten systemen (vacuüm-drukinstallaties), waardoor 
de kans op blootstelling beperkt is. Bovendien werd slechts een 
beperkt aantal verduurzamingmiddelen aangetroffen en in veel 
gevallen zorgde de leverancier voor de nodige informatie over 
veiligheid en gezondheid. Uiteindelijk zijn 36 bedrijven relevant 
gebleken voor een inspectie vanwege houtverduurzaming. Bij 9 van 
deze bedrijven werden overtredingen geconstateerd. De meeste 
overtredingen bestonden uit het niet aanwezig zijn van (recente) 
VIB’s , het niet beoordeeld hebben van de blootstelling van 
werknemers en het niet beschikbaar zijn van juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (handschoenen) en noodvoorzieningen 
zoals een oogdouche. De overtredingen zijn met een waarschuwing 
afgehandeld. 

Daarnaast is bij de bedrijven in dit project ook geïnspecteerd op het 
gebruik van andere middelen, zoals lijmen en lakken of is een 
algemene inspectie over arbeidsomstandigheden gehouden. Ook 
hier zijn enkele overtredingen geconstateerd. 

Tijdens dit project waren ook inspecties gepland bij bedrijven die 
werken met creosoot. Dit gezien de geldende restrictie op grond 
van REACH en een onduidelijke status van dit product met betrek-
king tot de biocidenwetgeving. Helaas bleek dat tijdens de looptijd 
van dit project geen duidelijkheid kon worden verkregen over de 
toelaatbaarheid van dit product, waardoor de inspecties niet 
hebben plaatsgevonden.

Conclusies
Er zijn geen overtredingen geconstateerd ten aanzien van het 
verboden gebruik van middelen voor houtverduurzaming. 
Daarnaast is bij 9 bedrijven (25% van de bedrijven die geïnspecteerd 
zijn) een overtreding geconstateerd met betrekking tot arbeidsom-
standigheden en REACH. Deze overtredingen worden in de 
bovenstaande figuur weergegeven.

Zelfinspectietool
De Inspectie SZW heeft in 2011 een zelfinspectietool voor gevaarlijke 
stoffen ontwikkeld, waarmee werkgevers zelf kunnen inschatten in 
welke mate zij voldoen aan de (arbo-)wetgeving voor gevaarlijke 
stoffen. Door middel van vragen krijgt de werkgever een beeld en 
een actielijst met wat er nog moet gebeuren. 
De zelfinspectietool besteedt met name aandacht aan het onder-
werp “langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen” en geeft de 
werkgever handvatten hoe hij risico-inschatting en blootstellingbe-
oordeling van stoffen moet uitvoeren. Ook wordt aangegeven op 
welke wijze beschermingsmaatregelen bepaald moeten worden. In 
dit traject speelt het VIB een belangrijke rol als informatiebron over 
risico’s en te nemen maatregelen van stoffen. Daarom is in 2012 een 
verdieping in de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen aangebracht. 
De werkgeversverplichtingen vanwege het gebruik van VIB zijn er in 
opgenomen. Zo krijgt de werkgever ook inzicht in zijn (eindgebrui-
kers)verplichtingen in het kader van REACH.

Aantal overtredingen project Houtverduurzaming
per aandachtsgebied

Gevaarlijke sto�en, risico-
inventarisatie, beoordeling en 
maatregelen

Actueel VIP

Algemene arboverplichtingen

Veiligheid

9
4

1

2
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4.4 Uitgevoerde controles door SodM
 
In 2012 werd het nieuwe Strategie en Programma 2012 – 2016 door 
het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vastgesteld. In dit 
programma heeft het project ‘blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
en biologische agentia’ een doorlopende status gekregen met een 
programma voor een periode van vijf jaar. Naast inspecties op de 
naleving van de Arbowetgeving wordt de naleving van REACH, 
EU-GHS en biocidewetgeving in dit project meegenomen. Daarnaast 
vinden andere inspecties plaats, zoals de zogenaamde 
‘Thermometerinspecties’. Vanwege de lange doorlooptijd van de 
projectmatige inspecties worden deze laatstgenoemde inspecties 
uitgevoerd om te voorkomen dat tussentijds de naleving 
verslechtert. Tijdens de ‘Thermometerinspecties’ worden ook de 
naleving van REACH, EU-GHS en biocidewetgeving meegenomen. 
Eind 2011 heeft de inspecteur-generaal der Mijnen een brief naar 
alle mijnondernemingen gestuurd, waarin hij meedeelde dat bij de 
beoordeling van boorprogramma’s bij de aanleg van boorgaten 
speciaal aandacht wordt gegeven aan de naleving van REACH door 
deze ondernemingen. Sindsdien zijn er formulieren ontwikkeld die 
door deze ondernemingen moeten worden ingevuld voorafgaande 
aan deze booractiviteiten, om zodoende de naleving na te gaan. In 
één geval leidde dit tot het stopzetten van een booractiviteit op het 
land totdat de mijnonderneming afdoende kon aantonen dat aan 
REACH zou worden voldaan. Inmiddels zijn tijdens booractiviteiten 
zowel op het land als op zee speciaal hierop gericht inspecties 
uitgevoerd.

In 2012 zijn bij 19 controles van mijnondernemingen de REACH, 
EU-GHS en biocidewetgeving meegenomen. Het betrof:
•	 6 inspecties in het kader van het project ‘blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen en biologische agentia’;
•	 7 ‘thermometerinspecties’;
•	 6 inspecties tijdens booractiviteiten. 

Deze inspecties werden zowel op land als op zee uitgevoerd.
Naar aanleiding van opmerkingen in 2011 zijn in 2012 enkele 
mijnondernemingen opnieuw bezocht en daarbij is gebleken dat 
drie van de bezochte mijnondernemingen in 2012 een nieuwe 
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), specifiek voor gevaarlijke 
stoffen, hebben opgesteld. Uit de evaluatie van deze nieuwe RI&E’s 
blijkt dat niet in alle gevallen de informatie van de VIB’s is meege-
nomen bij het opstellen van de nieuwe RI&E of dat deze informatie 
niet actueel was.

Geconstateerd werd dat soms de lijst van in gebruik zijnde chemica-
liën ontbrak. In dergelijke gevallen werd de mijnonderneming 
gewezen op de zelfinspectietool ontwikkeld door Inspectie SZW.
Bij de booractiviteiten is gebleken dat het merendeel van de VIB’s 
niet actueel was.
Veel stoffen die in gebruik zijn in de mijnbouw, zijn in het kader van 
REACH geregistreerd. Echter, in de VIB ontbreekt vaak bij rubriek 1 
de vermelding van het geïdentificeerd gebruik in de mijnbouw. In 
de bijlage van VIB’s ontbreekt vaak informatie over de blootstelling 
bij gebruik in de mijnbouw. Bij navraag wordt in het merendeel van 
de gevallen door de leveranciers van mijnbouwchemicaliën 
aangegeven, dat deze informatie nog steeds niet stroomafwaarts in 
de keten van levering is gecommuniceerd.

4.5 Uitgevoerde controles door de   
 douane
De douane heeft in een aantal gevallen informatie aangeleverd aan 
de ILT over import en export van stoffen. Tevens heeft de douane 
336 producten bij invoer en (samen met ILT) in het vrije verkeer 
onderzocht op de risicovolle stof cadmium. Hierbij bleek, dat 26 
van de 336 onderzochte producten (dus circa 8%) een te hoog 
cadmiumgehalte had. De douane heeft hiertegen strafrechtelijk 
opgetreden.

Verbodsbepaling:
Cadmium in producten

Aantal monsters gecontroleerd 
op verbodsbepaling 
Annex XVII REACH

Aantal monsters met overschrij-
ding van de norm

Producten bij invoer 214   18

Producten in het vrije verkeer 122   8

Totaal 336   26
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5 Ondersteunende activiteiten

StHRG en SHRG
In 2012 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-CWM, VVVF 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: 

•	 uitbrengen van de Jaarrapportage 2011 (inclusief persbericht);
•	 de Inspectie SZW heeft speciale aandacht voor de impact die 

REACH heeft op de arbeidsomstandigheden. Daarbij zijn de 
overlap en de spanningen tussen de REACH-verordening en 
Europese richtlijnen voor de veiligheid en gezondheid op het 
werk aan de orde en de onduidelijkheid die dit voor werkgevers 
en werknemers geeft op belangrijke punten. Begin 2012 heeft de 
Inspectie SZW de handreiking REACH en Arbo18 gepubliceerd. Bij 
de totstandkoming is samengewerkt met verschillende branche-
organisaties. Quotes uit branchepublicaties: “REACH-handreiking 
schept duidelijkheid” (VNCI), “de FME kan deze handreiking van 
harte aanbevelen”. Verwijzingen naar deze handreiking en de 
aanpak van de beheersing van blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen op de werkvloer zijn opgenomen in de Zelfinspectie 
Gevaarlijke Stoffen19; 

•	 de EU-GHS helpdesk was met een stand aanwezig op de informa-
tiemarkt van de Landelijke stoffendag van TNO/SZW, de 
Landelijke Stoffendag van de VNCI/VHCP, de KC InfoMil 
Schakeldag en zes REACH-bijeenkomsten georganiseerd door de 
Kamer van Koophandel;

•	 de EU-GHS helpdesk heeft in december 2012 een kennisdag 
specifiek voor het MKB georganiseerd. 

18  www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/18/
reach-informatie-ten-behoeve-van-het-arbobeleid-in-bedrijven.html

19  www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen
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6 Europese activiteiten

Op Europees niveau zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

•	 deelname door ILT aan het Forum van EU-lidstaten voor de 
uitwisseling van handhavinginformatie en de coördinatie van 
toezicht en handhaving van REACH en EU-GHS20. Het Forum heeft 
in 2012 driemaal vergaderd, waarbij in één van de bijeenkomsten 
een open sessie met vertegenwoordigers van Europese branche-
organisaties is geweest; 

•	 deelname aan projecten uit het werkprogramma van het Forum. 
In dit kader was er deelname aan de werkgroep die een advies 
heeft opgesteld over de handhaafbaarheid van nieuwe stoffen, 
groepen van stoffen of mengsels (entries) in Annex XVII van 
REACH (restricties). Binnen deze werkgroep wordt ook aandacht 
besteed aan de harmonisatie van analysemethoden voor 
restricties. Ook was Nederland deelnemer van de werkgroep die 
de afstemming tussen ECHA, competente autoriteiten en de 
inspectiediensten in kaart heeft gebracht en voorstellen ter 
verbetering heeft opgesteld (Interlinks). Verder heeft Nederland 
een bijdrage geleverd in de werkgroep ter voorbereiding van het 
derde EU-handhavingsproject (REACH-EN-FORCE 3). Dit project 
dat zich richt op de registratieverplichting bij producenten en 
importeurs in samenwerking met de douane, is in 2013 gestart 
met de uitvoeringsfase; 

•	 tevens is in EU-Forum-verband (REACH-EN-FORCE 2) onderzoek 
verricht naar de naleving van REACH en EU-GHS bij formuleer-
ders. Hiervoor zijn in Nederland onder meer de formuleerders en 
distributeurs van poetsmiddelen voor de autobranche onder-
zocht door de NVWA en ILT. De operationele fase van dit project, 
waarbij ongeveer 1200 inspecties zijn uitgevoerd door 29 landen, 
is begin 2012 afgesloten. Medio 2013 is de gezamenlijke rappor-
tage afgerond. Circa 2% van de onderzochte bedrijven in de EU 
blijkt niet over de vereiste VIB’s te beschikken. Bij circa 50% van 
de onderzochte bedrijven blijken VIB’s op een of meer punten 
niet te voldoen. Rubriek 1 en 2 was in circa 20% van de VIB’s niet 
in orde, bij rubriek 3 was dat in circa 27% het geval;

•	 ook is een eerste Forum-project met betrekking tot een restrictie 
afgerond. Dit betreft polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK’s) in autobanden, waarbij door 12 landen (waaronder 
Nederland) 172 inspecties zijn uitgevoerd. Begin 2013 is de 
gezamenlijke rapportage afgerond. Circa 4% van de onderzochte 
autobanden bleek teveel PAK’s te bevatten. Het betrof banden uit 
China;

•	 de Inspectie SZW heeft zitting in de Chemical Experts werkgroep 
van het Senior Labour Inspectors Committee, het door DG Werk 

20  In 2014 zal ook Verordening voor de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische 
stoffen 649/2012/EEG ,ook wel de PIC-verordening genoemd, ook onder de 
reikwijdte van het Forum vallen. Deze activiteiten worden thans voorbereid.

ingestelde overleg van Europese Arbeidsinspecties. In SLIC 
CHEMEX wordt gewerkt aan middelen voor de implementatie van 
de stoffenverordening REACH in het toezicht van de 
Arbeidsinspecties en worden handhavingservaringen en –proble-
men gedeeld. Momenteel wordt gewerkt aan een Europese versie 
van de Nederlandse Handreiking REACH en Arbo (REACH-
informatie ten behoeve van het Arbobeleid in bedrijven). SLIC 
CHEMEX is bij het ECHA Forum aanwezig als invited expert en 
neemt deel aan door ECHA geïnitieerde activiteiten. Zo heeft de 
Inspectie SZW namens SLIC CHEMEX een substantiële bijdrage 
geleverd aan de ECHA-Forum-werkgroep ‘Train the Trainer’ en de 
daaruit volgende training in Helsinki;

•	 tevens is de Inspectie SZW actief in het door ECHA geïnitieerde 
Exchange Network on Exposure Scenarios (ENES). Doel van dit 
netwerk is het identificeren van goede praktijken in de industrie 
ten aanzien van het opstellen van blootstellingscenario’s 
(exposure scenarios) en het creëren van een dialoog tussen de 
verschillende actoren in de REACH-keten. Geconstateerd is dat er 
op deze punten nog veel verbeterd kan worden. Juist de kwaliteit 
en bruikbaarheid van deze scenario’s zijn essentieel voor de 
toepassing van informatie gegenereerd door REACH bij gebrui-
kers van stoffen en mengsels. De ervaring van de Inspectie SZW 
op het gebied van beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen op de werkvloer is hierbij van grote waarde. 

Door de bovenstaande activiteiten dragen de inspectiediensten in 
Nederland bij aan harmonisatie van de handhaving en een level 
playing field in de EU.
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7 Conclusies

Uit de REACH- en EU-GHS-controles in 2012 is gebleken dat 
bedrijven de verplichting om (pre)registratie van hun stoffen en 
preparaten uit te voeren, goed naleven. Er werd daarbij geen 
overtreding geconstateerd. In 2011 was nog 11% van de gecontro-
leerde bedrijven op dit punt in overtreding. 
Ook de gecontroleerde Enige Vertegenwoordigers bleken hun 
REACH-registratieverplichtingen volledig na te leven. Dit is een 
aanmerkelijke verbetering in vergelijking met de afgelopen paar 
jaar (in 2010 nog overtreding bij 30% van de gecontroleerde Enige 
Vertegenwoordigers). 

Het overgrote deel van de gecontroleerde bedrijven beschikt over de 
vereiste VIB’s in de juiste taal. Tevens bevatten deze VIB’s meestal de 
wettelijk verplichte 16 rubrieken.
Echter: aan het begin van de stoffen/mengsel-keten (de producent 
of importeur) en in het midden (de distributeur) voldoet de inhoud 
van de VIB’s bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven 
niet aan de eisen. Soms betreft het kleine omissies (het niet 
vermelden van het telefonisch noodnummer van het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), soms betreft het meer 
fundamentele zaken (zoals verkeerde indeling in gevarenklasse en 
gevarenaanduiding).
Bij de VIB’s en de etikettering werden in 2012 door NVWA en ILT veel 
meer overtredingen vastgesteld dan in de afgelopen jaren. 
Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt doordat in 2012 relatief meer 
kleinere bedrijven en meer (complexer in te delen) mengsels 
gecontroleerd zijn dan in voorgaande jaren. Ook is in 2012 strikter 
gecontroleerd op de juiste inhoud van de belangrijkste rubrieken 
van een VIB.
Kennelijk hebben kleinere bedrijven die mengsels produceren 
(zoals fabrikanten van verf-, was- en schoonmaakmiddelen) nog 
onvoldoende kennis en ervaring met het goed indelen en etikette-
ren van gevaarlijke stoffen. 

Ook aan het eind van de keten (bij de professionele gebruikers van 
stoffen/mengsels) werden veel overtredingen geconstateerd. Bij 
circa 60% van de onderzochte eindgebruikers werden overtredingen 
vastgesteld. Driekwart van de overtredingen had betrekking op het 
werken met gevaarlijke stoffen en REACH. Deze professionele 
gebruikers zijn vaak in het bezit van verouderde VIB’s. Ook maakt de 
eindgebruiker onvoldoende gebruik van de informatie uit VIB’s in 
het arbobeleid en bij het nemen van maatregelen. 
Reden dat de eindgebruiker vaak niet actief de informatie uit het 
VIB gebruikt is, dat het VIB niet actueel is, niet de juiste/complete 
informatie bevat, maar ook omdat het VIB te complex is. Dit laatste 
is zeker het geval bij VIB’s met blootstellingscenario’s in de bijlage. 

De naleving van de verbodsbepalingen van REACH levert een 
wisselend beeld op. Er zijn geen producten aangetroffen met een te 
hoog gehalte aan nikkel, dichloormethaan, tolueen of benzeen. 
Incidenteel werden producten geconstateerd met teveel cadmium, 
asbest, creosoot of azokleurstoffen. Ook bleken nog twee bedrijven 
verboden PFOS in hun blusschuiminstallatie te hebben.
Bij weekmakers is door de NVWA vastgesteld, dat 27% van de 
speelgoed-productmonsters een te hoog gehalte verboden 
weekmakers bevatte. 
Tevens bleek 44% van de bemonsterde producten (zoals snoeren, 
elektrotechnische producten, tassen en slangen) ftalaten te 
bevatten boven de wettelijke grens van 0.1 gewichtsprocent waarbij 
er een verplichting is om informatie door te geven omtrent de 
aanwezigheid van SVHC-stoffen (zeer ernstige zorgstoffen) in 
voorwerpen. Bedrijven waren niet op de hoogte van deze REACH-
verplichting of beschikten over conformiteitverklaringen die 
achteraf niet bleken te kloppen. 
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8 Aanbevelingen

Aanbevelingen voor de fabrikanten, importeurs en handelaren:
•	 het VIB moet actuele, juiste en complete informatie bevatten. 

Dit is vaak niet het geval. De brancheorganisaties kunnen 
actiever worden richting haar leden om de kwaliteit van de 
ViB’s te vergroten. Dit speelt vooral bij kleinere bedrijven die 
mengsels produceren (zoals fabrikanten van verf-, was- en 
schoonmaakmiddelen). Ook kunnen de brancheorganisaties 
bevorderen dat nieuwe of geactualiseerde VIB’s automatisch 
digitaal worden verspreid onder de afnemers (conform het 
systeem zoals ontwikkeld voor de verfbranche);

•	 in 2014 start de autorisatieverplichting voor bepaalde stoffen. 
Voor deze nieuwe regelgeving is voorlichting en ondersteuning 
door de brancheorganisatie gewenst.

Aanbevelingen voor importeurs van voorwerpen: 
•	 meer aandacht bij de import van voorwerpen voor SVHC-

stoffen (zeer ernstige zorgstoffen, specifiek weekmakers in 
voorwerpen);

•	 meer voorlichting over SVHC-stoffen in voorwerpen door 
brancheorganisaties, aangezien op dit punt er veel onbewuste 
overtreders zijn. 

Aanbevelingen voor de eindgebruikers:
•	 de eindgebruiker is vaak niet actief om de informatie uit het 

VIB te gebruiken in het arbobeleid en bij het nemen van 
maatregelen. Dit omdat het VIB vaak niet actueel is, niet de 
juiste/complete informatie bevat, maar ook omdat het VIB te 
complex is, zeker bij VIB’s met blootstellingsscenario’s in de 
bijlage. De brancheorganisaties kunnen bedrijven helpen om 
de complexe informatie in de VIB’s te vertalen naar leesbare en 
werkbare informatie. Vergaande digitalisering kan hierbij de 
sleutel zijn. Ook kan de branche aangeven welke maatregelen 
de werknemers voldoende beschermen. Daarnaast kunnen ook 
andere organisaties zoals vakverenigingen (bijvoorbeeld van 
arbeidshygiënisten) en arbodiensten hierin een rol spelen. 
De inspecties zullen in 2013 met deze organisaties gesprekken 
aangaan om na te gaan op welke manier deze organisaties hun 
rol kunnen invullen. 
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