
Milieu-informatiesysteem leveranciers  
 
 

1 ALGEMEEN 
 
 Deze factsheet beschrijft de milieu-informatie afkomstig van de 

leveranciers.  
 
Toepassing De inhoud van deze factsheet is van toepassing op alle grafimediabedrijven. 
 
Achtergrond  Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt worden gebracht, 

zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over de schadelijkheid en risico’s. 
Daarom is er behoefte aan een goede informatieverstrekking vanuit de 
leveranciers. REACH moet de oplossing bieden. Op 1 juni 2007 is de 
nieuwe stoffenregelgeving REACH (gefaseerd) in werking getreden. 
REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De 
afkorting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen. Met de invoering van 
REACH moeten de producenten (en leveranciers) op basis van informatie 
over eigenschappen en het gebruik de blootstelling en risico’s van de 
desbetreffende stof in kaart brengen. Het doel van REACH is om zowel bij 
de productie als bij het gebruik van chemische stoffen een hoog 
veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu.  

 
Binnen REACH worden vier verschillende rollen onderscheiden:  
• Fabrikanten. 
• Importeurs. 
• Distributeurs. 
• Gebruikers (officieel ‘downstreamgebruikers’).  

 
Rol Identificatie Tool Met de Rol Identificatie Tool op de website van SenterNovem  

(www.senternovem.nl) kan bepaald worden welke rol een specifiek bedrijf 
in het kader van REACH heeft. In principe kan één bedrijf meerdere rollen 
vervullen. In verreweg de meeste gevallen zijn de bedrijven in de 
grafimediabranche geclassificeerd als ‘downstreamgebruiker’.  

 
Downstream-  De rol van de ‘downstreamgebruiker’ is anders dan de rol van bijvoorbeeld 
gebruiker  een ‘fabrikant’. Welke verplichtingen ieder rol heeft wordt in de Leidraad 

REACH vermeld. In de bijlage van deze factsheet worden de verplichtingen 
van de ‘downstreamgebruiker’ gegeven. 

 
Veiligheids- Van elke hulpstof wordt in een zogenaamd Veiligheidsinformatieblad  
informatieblad  het volgende vermeld: 

1. Identificatie van de stof of preparaat en van de onderneming; de 
‘roepnaam’. 

2. Identificatie van de gevaren: 
Dit onderdeel bevat informatie over de gevarenklasse, bijvoorbeeld of de 
stof  irriterend (Xi) is en de R- en S-zinnen van de belangrijkste risico’s. De 
bekende R- en S-zinnen zullen in de EU-GHS vervangen worden door H-, 
EUH- en P-zinnen (de H van hazard en P van precaution). De EUH-zinnen 
bevatten aanvullende gevareninformatie: 
1. Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 
2. Eerste-hulp-maatregelen. 
3. Brandbestrijdingsmaatregelen.  



4. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat. 
5. Hantering en opslag: hier kan informatie gevonden worden met 

betrekking tot opslag van de gevaarlijke stof, zoals ‘goed gesloten 
houden’, ‘niet bij bepaalde stoffen opslaan’, etc. 

6. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:  
 dit onderdeel bevat informatie hoe de medewerkers beschermd kunnen 

worden tegen de gevaarlijke stof. 
7. Fysische en chemische eigenschappen: deze paragraaf is belangrijk om 

te beoordelen welk vlampunt een bepaald wasmiddel heeft, hoe zuur het 
vochtwatertoevoegingsmiddel is, of hoe basisch de plaatontwikkelaar is 
die gebruikt wordt.  

8. Stabiliteit en reactiviteit.  
9. Toxicologische informatie.  
10. Ecologische informatie. 
11. Instructies voor verwijdering: hier is terug te vinden op welke manier de 

afvalstof behandeld moet worden. 
12. Informatie met betrekking tot het vervoer: hier wordt informatie 

gegeven over de internationale transportwetgeving, zoals de ADR-
klasse, verpakkingsgroep van de bedoelde stof. Informatie die ten 
behoeve van opslag van de stof noodzakelijk is. 

13. Wettelijk verplichte informatie: hier wordt informatie in kader EU-
regelgeving gegeven over het gevarensymbool, de R- en S-zinnen. 

14. Overige informatie. 
 
ABM-schema In mei 2000 is door de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) de 
(Toetsingsschema    Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) voor stoffen en preparaten 
voor water) in het kader van de uitvoering van het emissiebeleid water vastgesteld. Deze 

ABM vervangt het oude toetsingsschema en zal voorlopig naast REACH 
blijven bestaan. Aan de hand van het ABM-schema kunnen de leveranciers 
elke hulpstof beoordelen op loosbaarheid. Dit ABM-schema sluit aan op 
toekomstige EG-regels. Leveranciers baseren hierop de milieu-informatie 
met betrekking tot lozen. Het bevoegd gezag kan met redenen omkleed 
afwijken van de ESV-lijst of van de Milieu-informatie van leveranciers. Dit 
kan in die gevallen gebeuren waarbij: 
• er op oppervlaktewater wordt geloosd; 
• er ongebruikelijke hoeveelheden worden geloosd; 
• dit nodig is vanwege technische redenen bij de zuiveringsinstallatie; 
• het ABM-schema  aantoonbaar faalt. 
Men wordt verzocht deze uitzonderlijke gevallen te melden bij de 
Gemeenschappelijke Commissie Milieu en Arbo van de Grafimedia 
bedrijven en Verpakkingsdrukkerijen. 
 
 

Invoering  REACH is een Europese verordening en dus direct van kracht in alle EU 
lidstaten. REACH wordt daarom niet in Nederlandse wetgeving omgezet. 
Wel zijn een aantal aanpassingen gemaakt in bestaande wet- en regelgeving 
om REACH in Nederland te kunnen implementeren en is er een nieuwe 
uitvoeringswet REACH aangenomen. Daarom is het toezenden van 
Veiligheidsinformatiebladen aan gebruikers verplicht. 

 
 

  



 
2 TOELICHTING 

 
Hulpstoffen  Onder hulpstoffen worden stoffen verstaan die in de productie worden 

gebruikt. Hiervan zijn de te bedrukken materialen uitgezonderd. Stoffen die 
geen betrekking hebben op de productie, zoals hulpstoffen voor kantoor, 
kantine, laboratorium of technische dienst, blijven eveneens buiten 
beschouwing. 

 
Veiligheids- De indeling van de veiligheidsinformatiebladen wordt in REACH  
Informatieblad gedicteerd. Het veiligheidsinformatieblad dient verstrekt te worden in een 

officiële taal van de lidstaat (lidstaten) waar de stof of het preparaat in de 
handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders 
wordt bepaald. 

 
Reinigen van De emballage van sommige chemicaliën kan door middel van water worden 
emballage gespoeld. In dit geval kan de emballage zonder bezwaar als bedrijfsafval 

worden verwijderd. Hoe kan men nu omgaan met spoelwater? Aangeraden 
wordt alleen te spoelen als het spoelwater gebruikt kan worden voor 
verdunning of als het spoelwater geloosd mag worden. Het betreft hier 
hoofdzakelijk het reinigen van de emballage van fotovloeistoffen en 
plaatontwikkelaar. 

 
Standaardzinnen Een groot deel van de standaardzinnen liggen al vast in de EU-

preparatenrichtlijn. Denk hierbij aan de R- en S-zinnen. 
 
Normen en eisen Alle normen en eisen liggen al ‘ergens’ vast. Ze moeten worden verzameld 

en overzichtelijk worden  gepresenteerd. Er zullen ongetwijfeld verschillen 
in uitleg voorkomen. In die gevallen is overleg tussen de partners nodig. 

 
Milieubezwaarlijke  Milieubezwaarlijke   componenten   betreffen    onder    meer    di-    en   tri- 
componenten  chloormethaan in schoonmaakmiddelen alsmede chroomzouten in ets- en 

correctiemiddelen voor offsetplaten en CFK’s als drijfgas van lijmsprays. 
Meestal gaat het niet om zwarte-lijst-stoffen voor water. Deze leiden 
immers via het AMB-schema tot een lozingsverbod en niet tot een verbod 
op het gebruik ervan. 

 
ABM-schema De  CIW,  welke  het  bestuurlijk  overleg  voor  de afstemming  van 
(Toetsingsschema beleid  en  uitvoering  van  integraal  waterbeheer  was,  werd  op  12 
voor water)  februari 2004 opgeheven. De taken van de CIW werden overgenomen door 

het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). Onder de 
verantwoordelijkheid van het Nationaal Water Overleg (voorheen LBOW) 
is er door het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen een 
Helpdesk Water opgezet. 
 
De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen 
van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het 
waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is onderdeel van de 
Rijkswaterstaat Waterdienst (zie www.helpdeskwater.nl). Het ABM-
schema is te downloaden van deze website. 



 
Vergunningen  Vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) en 

de Waterwet van grafische bedrijven en verpakkingsdrukkerijen verwijzen 
naar de veiligheidsinformatiebladen. 

 
 Complicaties 
 
ABM-schema De toepassing van het ABM-schema vereist zeer precieze kennis van 
(Toetsingsschema receptuur en stofeigenschappen. Deze kennis wordt echter alleen verlangd 
voor water) van leveranciers en niet van de gebruikers. 
 

 
Informatie Leveranciers zijn meestal importeur en geen fabrikant van de stoffen. Zij 
bevoegd gezag kunnen in dat geval alleen de milieu-informatie verschaffen die zij van de 

buitenlandse fabrikant kunnen verlangen. Bij de vergunningaanvragen kan 
van bedrijven niet meer informatie worden gevraagd dan volgens ESV-lijst 
en de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar is. Er kunnen bijvoorbeeld 
geen vragen worden gesteld over de samenstelling van een stof maar wel 
over de gebruikte hoeveelheid. 

 
EU-preparaten- Het verstrekken van milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen 
richtlijn van leveranciers bleef achter en is in elke EU-lidstaat anders geregeld. De 

oorzaak hiervan is dat in de Europese Preparatenrichtlijn 1999/45/EG geen 
duidelijke regels zijn vastgelegd. Met REACH wordt dit ondervangen door 
dit bij wet te regelen. Deze EU-preparatenrichtlijn zal zeker tot 2015 naast 
REACH blijven bestaan. 

 
Lozingsbeleid Voor de beoordeling van de loosbaarheid van een stof wordt uitgegaan van 

lozing op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor het lozen op 
oppervlaktewater gelden strengere eisen. Zie de factsheet Lozingsbeleid 
voor het lozingsbeleid en de plaats van de milieu-informatie uit de 
veiligheidsinformatiebladen daarin. 

 
Meer informatie is te vinden in: 
• EU-preparatenrichtlijn. 
• EURAL. 
• REACH. 
• www.helpdeskwater.nl. 
• www.senternovem.nl. 



 
BIJLAGE Verplichtingen ‘downstreamgebruikers’ 
 
 
Downstreamgebruikers zijn verplicht:  
• De instructies in het VIB over het veilige gebruik van geregistreerde chemische stoffen opvolgen 

en werken volgens de aanbevolen risicobeheersmaatregelen.  
• In geval het VIB een blootstellingscenario voor hun gebruik bevat, de voorgeschreven 

risicobeheersmaatregelen in de eigen organisatie invoeren.  
• Als het gebruik van een stof niet is opgenomen in de registratie (niet geïdentificeerd gebruik):  

− Leveranciers informeren over hun gebruik met als doel daar een geïdentificeerd gebruik van te 
maken.  

− Zelf een chemisch veiligheidsrapport (laten) opstellen en het gebruik melden bij het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (bij een tonnagegrens van 1 ton/jaar of meer).  

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstellen met geïdentificeerde vormen van gebruik. Het VIB 
moet relevante blootstellingscenario's, veiligheidsaanbevelingen en maatregelen en andere relevante 
informatie over het correcte gebruik van een chemische stof bevatten.  
• Als het blootstellingscenario bij eigen gebruik afwijkt van het scenario voor geïdentificeerd 

gebruik opgenomen in het VIB:  
− Zelf een chemisch veiligheidsrapport (laten) opstellen en het gebruik met afwijkend 

blootstellingscenario melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 
(bij een tonnagegrens van 1 ton/jaar of meer).  

− Als een stof wordt verwerkt in een als gevaarlijk ingedeeld preparaat, een VIB van het 
preparaat opstellen met geïdentificeerde vormen van gebruik. Het VIB moet relevante 
blootstellingscenario's, veiligheidsaanbevelingen, maatregelen en andere relevante informatie 
over het correcte gebruik van de chemische stof bevatten.  

• Het VIB doorgeven aan andere actoren in de toeleveringsketen (distributeurs, andere gebruikers).  
• In geval van een autorisatieplichtige stof (bijlage XIV van REACH):  

− de stof toepassen volgens de voorwaarden van de autorisatie verleend voor specifiek gebruik;  
− het gebruik de geautoriseerde stof binnen drie maanden na de eerste levering melden aan het 

ECHA.  
• Over stoffen waarvoor geen VIB wordt verstrekt de volgende informatie verzamelen:  

− Registratienummer(s). 
− Bijzonderheden over eventuele wettelijke beperking volgens de verbodsrichtlijn (tot 1 juni 

2009) of volgens bijlage XVII (na 1 juni 2009).  
− Passende risicobeheersmaatregelen.  
− Informatie over autorisatieplicht van de stoffen (voorkomen op bijlage XIV) met 

bijzonderheden.  
• Deze informatie moeten zij ook doorgeven aan andere downstreamgebruikers en distributeurs in 

de keten.  
• Nieuwe informatie over het risico van stoffen en informatie die kan leiden tot aanpassen van 

risicomaatregelen in VIB, direct doorgeven aan leveranciers. Dit laatste geldt bijvoorbeeld als een 
downstreamgebruiker een stof anders indeelt. In het laatste geval moet ook het agentschap worden 
geïnformeerd.  

• Een stof opgenomen in bijlage XVII gebruiken volgens de beperkingen die gelden voor het op de 
markt brengen of het gebruik.  

• Naar aanleiding van de dossierbeoordeling door het ECHA:  
− Aanvullende testen voor een stof uitvoeren.  
− Op verzoek van het ECHA aanvullende informatie over een stof verstrekken.  

• Ten minste tien jaar alle gegevens over een stof of preparaat bewaren en op verzoek beschikbaar 
stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het ECHA.  

 
 


