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‘Zo snel mogelijk ver
vangen is het beste’

Het werken met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stof-
fen brengt grote risico’s met zich mee. Bedrijven zijn daarom verplicht 
ze zo snel mogelijk te vervangen door stoffen die deze eigenschappen 
niet hebben. Volgens Bert Pijfers van Toxic hoeven bedrijven niet bang 
te zijn dat ze hierdoor duurder uit zijn. Ze zullen eerder voordeliger uit 
zijn. Ook versterkt het hun commerciële positie in de keten, meent Ka-
rin van IJsselmuide van NEVI. Afgezien hiervan zijn bedrijven moreel 
verplicht deze stoffen te vervangen, omdat ze hiermee kunnen voorko-
men dat werknemers door hun werk ziek worden of zelfs aan kanker 
overlijden, stelt Jos de Lange van TNO.

tekst: ERik TE RollER

Zowel de Europese Unie, als het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben lijsten, 
waarop de kankerverwekkende, reprotoxische en mu-
tagen stoffen (CRM-stoffen) staan vermeld. De eerste 
uit hoofde van de REACH-verordening, de tweede uit 
hoofde van het Arbobesluit. Zij voegen daar regelmatig 
nieuwe CRM-stoffen aan toe. SZW is wat “strenger” 
en heeft er stoffen bijgezet, zoals ethanol, die op de 
Europese lijst nog ontbreken. Op de SZW lijst staan 
vierhonderd CRM-stoffen plus twee groepen van elk 
vierhonderd CRM-stoffen, te weten aardolie- en steen-
koolproducten. ‘Een bedrijf heeft gemiddeld met hon-
derd van die gevaarlijke stoffen te maken, waardoor 
het in de praktijk twaalfhonderd uur per jaar kost om 
dat allemaal goed in de peiling te houden. Bij één fte 

blijven er dan nog vierhonderd uur over om maatrege-
len te nemen. Vandaar dat veel bedrijven dit werk uit-
besteden aan Toxic, die ze op de hoogte brengt, zodra 
er een wijziging is’, legt Bert Pijfers uit. Weten dat je 
een stof moet vervangen is één, maar een geschikt 
alternatief vinden is twee. Komt de alternatieve stof 
qua eigenschappen overeen, in welke mate beïnvloedt 
de nieuwe stof het proces en wat kost dat allemaal? 
Kun je niet met de oude vertrouwde stof blijven wer-
ken als je wat extra veiligheidsmaatregelen neemt? 
Om op dat soort vragen in te gaan houdt Toxic en het 
Europese samenwerkingsverband Roadmap on Carci-
nogens op 11 mei een congres in de Reehorst in Ede. 
Dit congres is niet alleen bedoeld voor veiligheidspro-
fessionals, maar ook voor inkopers. Naar verwachting 

kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen
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zullen ongeveer 150 mensen eraan deelnemen. Ver-
der zijn er een tiental fabrikanten en leveranciers van 
chemische stoffen aanwezig die tal van vragen over 
alternatieve stoffen zullen kunnen beantwoorden. 

Ethanol
Pijfers: ‘Neem ethanol. Nu SZW die stof als kankerver-
wekkend en reprotoxisch aanmerkt, moet je voor die 
stof op zoek gaan naar een alternatief. Ethanol oftewel 
alcohol komt in diverse producten voor, de bekendste 
is het reinigingsmiddel spiritus. Je kunt er lacherig 
over doen en tegenwerpen dat mensen graag een glas 
wijn of bier drinken, maar het gaat om de situatie op 
de werkplek. Daar heeft een werknemer geen keuze 
en moet blootstelling dus worden voorkomen. Dit be-

tekent dat je de nodige beschermende maatregelen 
moet nemen en de concentraties van ethanol in de 
lucht regelmatig moet meten. Ook moet je bijhouden 
wie er mee werken en hoe lang, met andere woorden 
in welke mate zij eraan blootgesteld worden. Veel han-
diger is om de ethanol te vervangen door een stof die 
niet gevaarlijk is voor de gezondheid, dan ben je van 
alle verplichtingen en extra maatregelen af.’ Kost een 
alternatieve stof niet altijd meer? Pijfers: ‘Vaak worden 
ze tegen dezelfde prijs geleverd en als ze duurder zijn, 
verdien je het bijvoorbeeld weer terug, doordat ze bij-
voorbeeld tot een lagere energiegebruik leiden.’ 
Voor het congres kunnen de deelnemers aangeven 
welke stoffen ze willen vervangen, zodat ze meteen 
met de juiste leveranciers in contact kunnen worden 

SToFFEN

Vervanging of eliminatie van de gevaarsbron (de CMR-stof) is de eerste stap in de arbeidshygiënische strategie. 
De term “vervanging” houdt in dat een gevaarlijke stof wordt vervangen door een stof die een kleiner risico of 
geen risico inhoudt, dat het productieproces wordt aangepast of dat wordt overgeschakeld op een andere tech-
nologie. De tweede stap is maatregelen nemen in de overdrachtsweg van bron naar mens (maatregelen aan de 
bron en direct om de bron). De derde stap is maatregelen nemen in de omgeving. De vierde stap is nemen van 
organisatorische maatregelen. De laatste, vijfde stap, is gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bron: Whitepaper vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen ww.toxic.nl
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gebracht. Maar is elk bedrijf wel zo happig om te ver-
tellen met welke CRM-stoffen het werkt? ‘Het komt wel 
voor dat veiligheidsprofessionals of inkopers er graag 
over willen praten, maar hun baas dat verbiedt. Zulke 
bazen doen of hun neus bloed, maar op den duur ko-
men ze op de koffie’, stelt Pijfers. Hij geeft een voor-
beeld: ‘Stel dat een eigenaar zijn bedrijf wil verkopen. 
Er volgt dan een due diligence onderzoek, waarbij ook 
nagegaan wordt of het personeel heeft moet werken 
met CRM-stoffen, want dan bestaat het risico dat ze 
als gevolg van te hoge blootstelling later ziek worden 
en via de rechter om schadevergoeding vragen. De 
kopende partij houdt daar rekening mee en zal een 
navenant lager bod op het bedrijf uitbrengen.’ Daaren-
tegen pakt Interflon, fabrikant van smeermiddelen en 
hoofdsponsor van het congres, het volgens Pijfers 
grondig aan. Het bedrijf verkoopt als enige uitsluitend 
smeermiddelen en ontvetters waar geen CRM-stoffen 
in zitten vanuit de gedachte, dat de handel in  deze 
stoffen een keer ophoudt en het daarom beter is er 
maar meteen mee te stoppen. Interflon levert klanten 
niet alleen veilige producten, maar helpt ze ook met 
het toepassen van nieuwe producten, bijvoorbeeld 
door advies te geven voor het afstellen van machines.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Het vervangen van CRM-stoffen maakt in feite deel uit 
van maatschappelijk verantwoord inkopen, waarvoor 
net een nieuwe internationale norm is gelanceerd, ISO 
20400. Die gaat ook over het vermijden van kinderar-
beid, schade aan het milieu en klimaatverandering. 
Karin van IJsselmuide, kennismanager en trainer bij 
NEVI, het Nederlandse netwerk voor inkoop- en sup-
plymanagement, is voorzitter van de NEN-normcom-
missie, met vertegenwoordigers van ministeries, grote 

en kleine bedrijven en zzp’ers, die hieraan vanuit Ne-
derland heeft meegewerkt. Ook is ze afgevaardigde 
van de internationale federatie van inkoopverenigin-
gen. ‘De nieuwe richtlijn is door 165 landen aanvaard. 
We zijn er in 2013 mee begonnen en hebben er in de-
cember met de werkgroep van zo’n veertig landen en 
internationale organisaties als de VN, OESO en de Eu-
ropese Commissie een klap op kunnen geven’, vertelt 
ze. ‘ISO 20400 geeft aan hoe je maatschappelijk ver-
antwoord inkopen organiseert en hoe je omgaat met je 
leveranciers. We spreken daarbij bewust niet van inko-
pers maar van de inkoopfunctie, omdat vooral ook het 
management bepaalt hoe het bedrijf met de inkoop, 
ICT, veiligheid en milieu omgaat.’ ISO 20400 omvat 37 
thema’s. Welke relevant zijn en welke niet zal per orga-
nisatie verschillen. Het gaat er in elk geval om ant-

woorden te formuleren op vragen als : 
 ■ Wat betekent duurzaamheid voor jouw bedrijf?
 ■ Welke risico’s zijn verbonden met de grondstoffen, 

productie en leveranciers?
 ■ Waaraan kun je het beste prioriteit geven om op 

het gebied van duurzaamheid zo snel mogelijk 
vooruitgang te boeken?

De bedoeling is ook om de leveranciers erbij te betrek-
ken en criteria op te stellen om ze te kunnen selecte-
ren. ‘Ga in elk geval het gesprek aan met je leveran-
ciers en bepaal samen wat mogelijk is’, adviseert Van 

IJsselmuide. ‘Rapporteer over wat je met duurzaam 
inkopen bereikt hebt in het jaarverslag, stel je ambities 
bij en plan nieuwe acties om die te verwezenlijken. Als 
je dat allemaal met de ISO-richtlijn in je organisatie 
borgt, dan leidt dat vanzelf tot continuverbetering.’ De 
richtlijn is volgens haar niet alleen voor grote bedrijven 
bedoeld, maar ook voor kleine. ‘Ook de bakker om de 
hoek kan keuzes maken en invloed uitoefenen op zijn 
of haar leveranciers.’ Inkoopprofessionals doen er vol-
gens haar verstandig aan om op zijn minst kennis te 
nemen van deze nieuwe internationale standaard. Als 
bedrijven zich daarmee vervolgens willen onderschei-
den, dan zullen ze zelf aan de slag moeten gaan. ‘De 
inkoopprofessionals in Nederland hebben in elk geval 
genoeg bagage om dat te kunnen doen. Of ze hiermee 
succes hebben, hangt vooral ook af van de andere 
spelers in de organisatie, waaronder de leidinggeven-
den. Iedereen is voor duurzaamheid, totdat de porte-
monnee getrokken moet worden om investeringen te 
doen.’ Zij is het met Pijfers eens, dat inkopers niet al-
leen oog moeten hebben voor de kosten van aan-
schaf, energie en onderhoud, maar ook voor andere 
kosten, zoals die voor beschermende maatregelen en 
metingen plus de maatschappelijke kosten die ont-
staan doordat mensen ziek worden als gevolg van 
werken met gevaarlijke stoffen of doordat het milieu 
schade oploopt. 

Olympische spelen 2020  
Pijfers geeft aan dat het omarmen van duurzaam inko-
pen ook zakelijk van belang is. ‘Amerikaanse bedrijven 
vragen al of er kwalijke stoffen in je product zitten, in 
verband met claims. Als je snel op alternatieve stoffen 
overschakelt en je ISO 20400 volgt als richtlijn, toon je 
aan dat je geen producten meer koopt of verkoopt, 
waarin CRM-stoffen zitten. Voor je klanten ben je dan 
een veel aantrekkelijker partij.’ Van IJsselmuide beves-
tigt dit: ‘Vooral voor multinationals kan het prettig zijn 

Bert Pijfers, Manager tOxic: 
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om volgens ISO 20400 zaken te doen, omdat het een 
internationale standaard, waarvan iedereen straks 
weet wat die inhoudt. Het zou mij niets verbazen als 
bijvoorbeeld de Franse bedrijven Total en Michelin, 
die ook bij de besprekingen aan tafel zaten, als eerste 
een certificering krijgen. Japan heeft al laten weten, 
dat ze alles voor de Olympische Spelen van 2020 vol-
gens de nieuwe ISO-norm zal inkopen.’ Belangrijk is 
volgens haar ook dat bedrijven invloed uitoefenen op 
hun eerste leverancier en die weer op zijn beurt op de 
tweede leverancier, enzovoorts, zodat de hele produc-
tieketen verduurzaamt. Als grote bedrijven ermee aan 
de slag gaan, kan het wel eens snel gaan, zo voorspelt 
zij. De NEVI zet er in elk geval vaart achter door sa-
men met de NEN, de eigenaar van de nieuwe ISO-
norm, tweedaagse cursussen te organiseren niet al-
leen voor inkopers, maar juist ook voor professionals 
op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en 
leidinggevenden. 

Grenzen
Jos de Lange, senior consultant van TNO, wijst erop 
dat in Europa naar schatting honderdduizend mensen 
per jaar overlijden als gevolg van eerdere blootstelling 
aan kankerverwekkende stof op hun werk, zoals bij-
voorbeeld asbest. In Nederland gaat het grofweg om 
drieduizend tot vijfduizend doden per jaar. De Euro-
pese Commissie onderkent ook het probleem en is 
vorig jaar een traject gestart om nieuwe Europese 
grenswaarden, oftewel limieten voor de maximale 
blootstelling, vast te stellen voor tientallen kankerver-
wekkende stoffen. Daarnaast is van veel stoffen nog 
niet bekend hoe gevaarlijk ze zijn voor de mens. En 
dus valt niet te zeggen of het dodenaantal ondanks de 
al genomen maatregelen de komende jaren nog ver-
der zal oplopen of zal afnemen. ‘Het dodental is in elk 
geval dusdanig hoog, dat we geen moment mogen 

aarzelen en flink vaart moeten zetten achter het ver-
vangen van CRM-stoffen’, aldus De Lange. Hij helpt 
vanuit het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en 
Gezondheid op het Werk om de Roadmap on Carcino-
gens in heel Europa uit te rollen. De Roadmap is een 
Europees initiatief dat gelanceerd is tijdens een con-
gres over “kanker door werk” vorig jaar mei, georgani-
seerd door Nederland als toenmalige EU-voorzitter. De 
initiatiefnemers zijn het ministerie van SZW, het  
Oostenrijkse ministerie van arbeid, sociale zaken en 
consumentenbescherming, de Europese werkgevers-
koepel BusinessEurope, het Europees Agentschap 
voor Veiligheid Gezondheid op het werk (EU-OSHA), 
de vakbondskoepel European Trade Union Confedera-

tion en de Europese Commissie. ‘We streven twee 
doelen na. Het eerste is om ideeën over het terugdrin-
gen en elimineren van blootstelling te delen, zodat we 
in Europa niet 28 keer hetzelfde wiel hoeven uit te vin-
den, maar goede praktijken meteen kunnen toepas-
sen. Het tweede doel is om werknemers en werkge-
vers bewust te maken van de gevaren van CRM- 
stoffen door hierover in alle landen bijeenkomsten te 
organiseren. Er zijn nog heel wat bedrijven, die niet 
eens weten dat ze kankerverwekkende stoffen in huis 
hebben.’ Is het niet voldoende als de wetgever de 
regels vaststelt en de bedrijven die naleven? De Lange: 
‘De wetgever geeft alleen de grenzen aan, maar vertelt 
bedrijven niet op welke manier ze binnen die grenzen 
kunnen blijven. Via de Roadmap reiken wij bedrijven 
oplossingen aan of zetten hen op het spoor. De beste 
oplossing is dat je eerst kijkt of je een stof kunt substi-
tueren, omdat het risico dan ook echt weg is en er 
geen extra maatregelen meer nodig zijn.’ Individuele 
personen, bedrijven, organisaties of zelfs een land 
kunnen zich aanmelden als vriend van de Roadmap 
on Carcinogens om informatie te krijgen en oplossin-
gen te vinden voor specifieke problemen. Omgekeerd 
kan een bedrijf ook een succesvolle oplossing aandra-
gen en die via de website www.roadmaponcarcino-
gens.eu aan andere bedrijven doorgeven. •

    Erik te Roller is freelance journalist.
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drie VOOrBeelden VerVangende PrOducten 
1. Asbest  

Sinds 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt. Allerlei vervangende 
producten worden daarvoor ingezet zoals steenwol, glaswol, nobranda- en 
promatectplaten. In een volgende stap om de bron te elimineren is nu ver-
plicht gesteld dat alle asbestdaken uiterlijk in 2024 moeten zijn verwijderd.

2. Bakkersmeel  
In bakkerijen kan ervoor worden gekozen tarwemeel te vervangen door 
maismeel om het ontstaan van allergieën te voorkomen.

3. Desinfectiemiddelen  
Ethanol waar mogelijk vervangen door een niet-kankerverwekkend desinfec-
tiemiddel zoals isopropanol. Chloorhoudende desinfectiemiddelen vervangen 
door niet-chloorbevattende middelen.

VOOrBeeld VerVangende  
PrOcessen
Gebruik van veilige alternatieven die 
afkomstig zijn uit duurzame grond-
stoffen. Bepaalde bio-based produc-
ten kunnen de “zeer zorgwekkende 
stoffen” vervangen. Zo kan ethyleen-
glycol, nodig bij de productie van 
kunststoffen, uit suikers worden ver-
vaardigd en hoeft daarvoor niet lan-
ger het zeer kankerverwekkende ethyleenoxide te worden gebruikt.

Bron Arbocatalogus Vlakglas


