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‘Iedereen is zoekende’
Door een aantal ontwikkelingen staat vervangingsbeleid van carcino-
gene, mutagene en reprotoxische (CMR) geregistreerde producten in de 
belangstelling. Niet alleen is iedereen zoekende, het aanbod van substi-
tuten komt maar langzaam op gang. Producent van smeermiddelen en 
reinigers, Interflon, levert alternatieven voor CMR geregistreerde produc-
ten. ‘Psychologie is een van de belangrijke kritische succesfactoren bij 
productsubstitutie’, is de ervaring van directeur Frank Peters.
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‘Veiligheidsprofessional, inkoper en technische dienst, 
ze zijn allen zoekende naar alternatieven voor CMR 
geregistreerde  producten. Wat dan wel? Momenteel 
hebben ze vaak nog geen idee’, vat algemeen direc-
teur Frank Peters van Interflon Holland zijn indruk van 
het Toxic-congres over vervangingsbeleid. dat in mei 
plaatsvond, samen. Peters was één van de sprekers 
tijdens dit congres in Ede. Hij was uitgenodigd omdat 
zijn bedrijf substituten heeft voor een aantal CMR ge-
registreerde producten. Interflon ging in 1980 uit de 
startblokken en ontwikkelt, produceert en verkoopt 
innovatieve smeermiddelen. Het Nederlandse bedrijf 
is inmiddels actief in 52 landen. Van de Interflon-pro-
ducten heeft 95 procent geen CMR-registratie, wat 
betekent dat deze producten nauwelijks carcinogene, 
mutagene, dan wel reprotoxische stoffen bevatten. 
Vervangingsbeleid is een onderwerp dat steeds meer 
aandacht krijgt, vooral bij grote bedrijven en over-
heidsorganisaties. In het midden- en kleinbedrijf is dat 
nog nauwelijks het geval, weet Peters. 

Blootstelling
De grotere belangstelling heeft een aantal oorzaken. 
Over de gevolgen van stoffen voor de gezondheid is 
steeds meer bekend, terwijl tegelijkertijd de pensioen-
leeftijd omhoog gaat. Werknemers worden dus langer 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Beroepsziekten 
zullen zich hierdoor vaker openbaren tijdens het werk-
zame leven. De werkgever moet aantonen dat hij er 
alles aan gedaan heeft om toxische stoffen te vervan-

gen. Daarbij wordt het menselijk en maatschappelijke 
belang door de wetgever expliciet boven het economi-
sche belang gesteld. Een tweede hoofdoorzaak voor 
de grotere belangstelling voor substitutie is dat de Eu-
ropese Commissie het onderwerp hoog op de agenda 
heeft gezet en mede daardoor de regelgeving voor 
CMR-stoffen flink heeft aangescherpt en uitgebreid. 
Daarbij komt nog dat organisaties die met CMR-stof-
fen werken op basis van het Arbobesluit een strenge, 
en mede daardoor kostbare, registratieplicht hebben, 
op naam van de blootgestelde werknemer moet de 
blootstelling worden bijhouden. Kortom: het kan niet 
anders of de vraag naar niet CMR geregistreerde pro-
ducten zal de komende jaren toenemen. 

Situatie analyseren
Peter weet uit eigen ervaring dat zelfs als er een goed 
alternatief is voor een product dat een of meerdere 
CMR-stoffen bevat, substitutie geen vanzelfsprekende 
zaak is. ‘Je ziet dat veelal de veiligheidsprofessional het 
voortouw neemt en al dan niet samen met de inkoper 
een alternatief voorstelt. Vaak stuit dat op weerstand bij 
de technische dienst, die al jaren naar tevredenheid 
met een bepaald product werkt. We brengen deze par-
tijen daarom bij elkaar en analyseren samen de situa-
tie. Vervolgens komen we met een voorstel om één of 
een aantal CMR geregistreerde producten te vervangen 
door één of meerdere Interflon producten. Door substi-
tutie bewijs je niet alleen de gezondheid van je mede-
werkers een dienst, maar vervanging leidt ook tot la-
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gere kosten en veelal een lagere milieudruk’, vertelt 
Peters. Hij illustreert dat aan de hand van twee voor-
beelden. Bij een grote drukker werd zes weken lang het 
energieverbruik van de drukpers gemeten. Vervolgens 
werden de draaiende delen gereinigd, de smeermidde-
len vervangen door een niet CMR geregistreerd pro-
duct en vervolgens werd opnieuw zes weken lang het 
energieverbruik gemeten. Resultaat: een besparing van 
twaalf procent op de energierekening. Meestal gaat 
substitutie ook gepaard met lagere onderhoudskosten 
aldus Peters, omdat het smeermiddel minder vaak ver-
vangen hoeft te worden en de smeerfrequentie omlaag 
gaat. Het tweede voorbeeld betreft een grote autodea-
ler. In de werkplaats werden elf verschillende produc-
ten voor de diverse werkzaamheden gebruikt, waarvan 
de meeste met een CMR-registratie. Na analyse door 
één van de technisch adviseurs van Interflon werd het 
voorstel gedaan ze te vervangen door drie alternatie-
ven. Inmiddels is duidelijk dat het productverbruik over 
de hele breedte veertig procent lager ligt. Dat is volgens 
Peters niet alleen te danken aan de kwaliteit van het 
alternatieve middel, maar er speelt ook een psycholo-
gisch effect: de monteur springt zuiniger om met drie 
middelen, dan met een hele batterij spuitbussen. Psy-
chologie is sowieso één van de belangrijke kritische 
succesfactoren bij productsubstitutie, meent Peters. Je 
kunt met harde feiten en cijfers en talloze voorbeelden 
aantonen dat een niet CMR-product niet alleen veiliger 
is, maar je daarmee ook je kosten verlaagt en ook nog 
eens een steentje bijdraagt aan een beter milieu, maar 
de eindgebruiker van het product gelooft het alleen als 
hij met eigen ogen ziet dat het alternatief niet minder is, 
of zelfs beter, dan het oude. Interflon zoekt binnen de 
klantorganisatie daarom altijd één iemand, meestal een 
ervaren kracht met een opinion leader-status, die het 
product een tijd uitvoerig gaat testen. 

Aanbod alternatieve producten
Als gevolg van de hiervoor genoemde trends zal de 
komende jaren de vraag naar substituten voor produc-
ten met een CMR-registratie sterk toenemen. Maar, 
hoe zit het eigenlijk met het aanbod van alternatieve 
producten. Komt dat op gang? ‘Langzaam, maar de 
markt zal wel moeten’, weet Peters. Lang niet alle le-
veranciers hebben eigen research & development-fa-

ciliteiten om alternatieve producten te ontwikkelen. 
Dat niet alleen, het ontbreekt ook vaak aan een visie, 
laat staan een daarop gebaseerde strategie. Interflon 
is in haar markt hier in het voordeel. Innovatie zit in de 
genen. Het bedrijf werd opgericht door een chemicus 
die na lang experimenteren met een alternatieve be-
werking kwam voor het veelgebruikte Teflon, de zoge-
noemde “Mic-Pol”. De productievestiging in Roosen-
daal heeft ook een eigen R&D-afdeling. Kern van de 
bedrijfsvisie 2020 is het ontwikkelen en leveren van 
‘producten die de wereld echt nodig heeft’. Producten 
die: hoogwaardig, veilig, best presterend én multi-in-
zetbaar zijn. Vanuit deze vertrekpunten vindt bij In-
terflon innovatie plaats. Tijdens het Toxic-congres in 
mei presenteerde Peters het eerste product dat op ba-
sis van de 2020-visie het licht zag, de “ECO Degrea-
ser”. Het is een ontvetter zonder CMR-registratie en 
ook zonder GHS-gevaren labelling. ‘Bij mijn weten is 
er momenteel geen ander product met die eigen-
schappen op de markt. Bovendien heeft het product 
ook een NSF-keurmerk voor toepassing in de voedsel-
verwerkende industrie.’

Richtlijn
Nederland neemt bij de ontwikkeling van de ISO-richt-
lijn “Veilig werken met chemische producten” het 
voortouw. Tijdens het tweede congres over vervan-
gingsbeleid op 26 oktober staat onder meer deze 
richtlijn centraal. Peters vindt het maken van een in-
ternationale richtlijn een goede ontwikkeling: ‘Als Ne-
derland kunnen we namelijk de zaak wel goed hebben 
geregeld, maar gezien de voortgaande internationali-
satie heeft dat weinig zin als andere landen minder 
streng in de leer zijn. Ik verwacht dan ook dat de 
nieuwe ISO-richtlijn er zeker zal komen. Per slot gaat 
het hier om mens én milieu’. •

 Meer informatie over het tweede Toxic congres 
over vervangingsbeleid zie www.vervangingsbeleid.nl. 

    Freek Andriesse is economisch journalist en 
adjunct-hoofdredacteur van Deal! Magazine over In-
koop en Supply Management.
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