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Samenvatting 

De regelgeving voorbij. 
Milieumanagement en de reductie van 

gevaarlijke / toxische stoffen in de praktijk. 



In hoofdstuk 1.3 is een inventarisatie gegeven van de componenten van een uit

gebreid milieumanagementsysteem. In dit proefschrift worden de volgende 

facetten van milieumanagement bestudeerd: 

* monitoring, 

* Material Safety Data Sheets (productveiligheidsbladen) als informatie

bron, 

* de rol van de inkoopafdeling, 

* de plaats van levenscyclusmethoden, 

* de vermindering van gevaarlijke / toxische stoffen in bedrijven, 

* de vermindering van gevaarlijke / toxische stoffen in processen. 

Hoofdstuk 2 

De monitoringsprocedures op milieugebied van grote internatio
nale bedrijven. Wat wordt gemonitord en waarom. 

Monitoring is in toenemende mate noodzakelijk voor milieumanagement. 

Monitoring is nodig voor het ontwikkelen van de milieustrategie, het managen van 

het milieuprogramma, het stellen van de diverse milieudoelen en om te controle

ren of deze doelen gehaald worden. Ook is monitoren nodig voor het nemen van 

beslissingen voor milieumanagement, het rapporteren over wettelijk geregelde 

zaken en het rapporteren van de milieuprestatie van het bedrijf. Een veelomvat

tend monitoringssysteem is een vereiste voor een ingrijpend op verbetering 

gericht milieumanagement. Dergelijke monitoring moet deels fysisch (-chemisch) 

zijn en deels financieel. De kern van het fysische monitoren moet bestaan uit een 

materialenbalans van wat bedrijven in- en uitgaat inclusief de hoeveelheden emis

sies en afval, zulks in de vorm van een vereenvoudigde massabalans. De monito

ring van het financiële deel moet zich toespitsen op het integreren van al de 

milieukosten in de productkosten. 

In zeven grote internationaal opererende bedrijven werd een onderzoek uitge

voerd naar wat feitelijk wordt gemonitord en waarom. Bij dit onderzoek werd 

gebruik gemaakt van gestructureerde interviews. Eén van de criteria om de bedrij

ven te selecteren was de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem. 

Geen van de onderzochte bedrijven werkte met het monitoringssysteem nodig 

voor een ingrijpend op verbetering gericht milieumanagementsysteem. Het finan-
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ciële deel van het monitoren was het minst ontwikkeld maar ook het fysische deel 

vertoonde veel tekortkomingen. De onderzochte bedrijven hebben geen uitge

breid beleid voor monitoring van milieukosten en integratie van deze kosten in 

productkosten. Rekenschap afleggen over het gevoerde milieubeleid is de fre

quentst genoemde reden voor het monitoren op 'corporate' niveau. Het monito

ren van stoffen vereist door wet- en regelgeving wordt door al de onderzochte 

bedrijven uitgevoerd, vijf bedrijven monitoren meer emissies dan vereist door 

wet- en regelgeving. Minder frequent gemonitord worden de resultaten van het 

milieumanagementsysteem. Geen van de bedrijven voert monitoring uit om een 

eenvoudige massabalans te berekenen. Eén bedrijf is dit van plan. In diverse uit

komsten (data) van monitoring zijn grote onzekerheden mogelijk. Dit betreft 

zowel de data van de bedrijfsvestigingen als 'corporate' data. Bedrijven zouden 

moeten overwegen om een indicatie te geven van de nauwkeurigheid van de diver

se data door berekening van de standaarddeviatie van de resultaten. Bedrijven zou

den tevens uniforme procedures en standaarden moeten ontwikkelen voor de 

verificatie van de data en de methodieken om data te verkrijgen. De onderzochte 

bedrijven zijn nog ver verwijderd van het veelomvattende monitoringssysteem 

noodzakelijk voor een ingrijpend op verbetering gericht milieumanagement. 

Hoofdstuk 3 

Material Safety Data Sheets, correct en compleet? 

Voor het ontwikkelen van beleid met betrekking tot gevaarlijke / toxische stof

fen en voor implementatie van dit beleid in het bedrijf is adequate informatie 

nodig over de in het bedrijf gebruikte stoffen. In de landen behorende tot de 

Europese Unie zijn 'Material Safety Data Sheets' (MSDS's, productveiligheidsbla-

den), welke correcte informatie moeten bevatten, door wetgeving verplicht 

gesteld. Deze MSDS's zijn te gebruiken ter verhoging van de veiligheid en voor 

bescherming van de gezondheid en het milieu. Tijdens onderzoek naar milieuma

nagement in vier bedrijven werden elf recente willekeurig (ad random) geselec

teerde MSDS's geëvalueerd op de accuraatheid van de humaan toxicologische 

informatie. Alle elf onderzochte MSDS's hadden tekortkomingen. De bladen 

waren niet correct en / of niet compleet wat betreft de bescherming van de 
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gezondheid. De niet correcte en incomplete informatie van de MSDS's kan leiden 

tot een onjuiste beoordeling en onvoldoende bescherming van de werknemers. 

Tevens kan worden geconcludeerd dat veel gebruikers van de MSDS's moeilijk

heden zullen ondervinden in het begrijpen van de complexe data in de MSDS's. 

Het zou om deze reden overwogen moeten worden om twee soorten MSDS's te 

ontwikkelen, één soort voor deskundigen en één soort voor personen met minder 

kennis op dit gebied. 

Hoofdstuk 4 

Hoe de inkoopafdeling kan bijdragen aan de reductie van gevaar
lijke / toxische stoffen. 

De integratie van het milieumanagement in al de activiteiten van het bedrijf 

omvat ook de activiteiten van de inkoopafdeling. De inkoopafdeling van een 

bedrijf bevindt zich in een strategische positie om bij te dragen aan vermindering 

van het gebruik van gevaarlijke stoffen in het bedrijf. De inkoopafdeling verzorgt 

namelijk de feitelijke inkoop van materialen en producten. Daarnaast kan de 

inkoopafdeling een bijdrage leveren aan verbetering van de situatie betreffende de 

gevaarlijke stoffen bij de toeleveranciers door in de inkoopcontracten en inkoop

procedures eisen op te nemen die relevant zijn voor de milieuprestatie van de toe

leveranciers. 

Inkoopafdelingen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren op het gebied van 

preventie van gevaarlijke stoffen, vooropgesteld dat aan een aantal eisen is vol

daan. Deze betreffen gecentraliseerde inkoopsystemen en ondersteuning van 

inkoop door deskundigen met expertise op het gebied van milieu- en toxicologi

sche evaluatie van gevaarlijke stoffen. Dit laatste ter ondersteuning van de besluit

vorming. Daarnaast moet de inkoopafdeling in de positie zijn om adequate infor

matie te verkrijgen van toeleveranciers, zoals informatie over chemische specifica

ties van producten en Material Safety Data Sheets. Deze informatie moet op cor

rectheid worden gecontroleerd. Vervolgens, om het gebruik van gevaarlijke stof

fen te optimaliseren, zou een koppeling van registratie- en informatiesystemen 

binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn. Het gaat hierbij om een koppeling tus

sen registratiesystemen over opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen in de vorm 
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van een balans en informatiesystemen voor diegenen in het bedrijf die worden 

geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Ook moeten er in het bedrijf mogelijkhe

den zijn om hogere prijzen te betalen voor inkopen die op veiligheids- en milieu

gebied de voorkeur verdienen. D e in te kopen gevaarlijke stoffen moeten door de 

inkoopafdeling geëvalueerd worden met selectie- en besluitvormingssystemen. O p 

minder gevaarlijke stoffen kan geselecteerd worden door product- en materiaal

vergelijking maar ook door gebruik van vaste regels zoals zwarte en witte lijsten. 

O m te inventariseren in hoeverre in de praktijk aan deze eisen wordt voldaan 

werden vier middelgrote Nederlandse bedrijven geïnterviewd. Het bleek dat maar 

een deel van het beschreven potentieel voor vermindering van gevaarlijke stoffen 

door inkoopafdelingen werd benut met grote verschillen tussen de bedrijven. 

Hoofdstuk 5 

Het gebruik van levenscyclusmethoden door zeven grote bedrij
ven. 

O m voor milieumanagement de volledige milieubelasting van de productie-

consumptieketen in kaart te brengen kunnen levenscyclusmethoden behulpzaam 

zijn. D e levenscyclusmethoden kunnen gebruikt worden voor de vermindering 

van de milieubelasting van producten gedurende het van 'wieg tot het graf' tra

ject. In zeven grote bedrijven werd het gebruik en de internalisering van de levens

cyclusmethoden bestudeerd door middel van interviews. Het interview bevatte 

tevens vragen over de betrokkenheid van de inkoopafdeling en vragen of de 

gebruikte levenscyclusmethode ook de gevaarlijke stoffen omvatte. D e onder

zochte bedrijven gebruikten 5 verschillende levenscyclusmethoden. Geen van de 

bedrijven gebruikte de volledige levenscyclusanalyse. De levenscyclusmethoden 

werden meestal weinig frequent gebruikt. Bij al de onderzochte bedrijven was de 

methodologie niet geïnternaliseerd maar eerder nog in de startfase. Bij vier bedrij

ven kwam de aanleiding om levenscyclusstudies te ontwikkelen van buiten het 

bedrijf. Vijf van de zeven bedrijven noemden problemen met het verzamelen van 

valide data voor de levenscyclusstudie. D e resultaten van de levenscyclusstudies 

werden gebruikt voor activiteiten die kunnen leiden tot vermindering van de 

milieubelasting. Drie bedrijven ontwikkelden levenscyclusmethoden voor een 
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databestand. Bij twee bedrijven werden de resultaten voor inkoopdoeleinden 

gebruikt. De inkoopafdeling was maar in één bedrijf betrokken bij de ontwikke

ling van de levensscyclusmethode. Deze geringe betrokkenheid van de inkoopaf

deling beperkt de potentiële vermindering van de milieubelasting door levenscy

clusmethoden. Geen van de bedrijven gebruikt levenscyclusmethoden of heeft de 

bedoeling om deze te gebruiken voor de reductie van gevaarlijke stoffen. Twee 

bedrijven gebruikten voor dit doeleinde risico- inventarisatie en één bedrijf 

gebruikte een zwarte lijst. In al de onderzochte bedrijven was de aandacht voor 

gevaarlijke stoffen onvoldoende om verschuivingen van potentieel gevaar door 

gevaarlijke stoffen van milieu naar werkomgeving te voorkomen. 

Hoofdstuk 6 

De vermindering van gevaarlijke / toxische stoffen in tien grote 
bedrijven, hoe en waarom. 

Het milieumanagement van een bedrijf kan zich toespitsen op diverse aspec

ten van de milieuprestatie. Eén van deze aspecten is de vermindering van gevaar

lijke stoffen. 

In het bijzonder in de USA zijn programma's ontwikkeld om de problemen 

veroorzaakt door verontreiniging van het milieu door gevaarlijke stoffen aan te 

pakken. Deze programma's richten zich op de vermindering van milieubelasting 

en de reductie van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij vermindering van de 

milieubelasting door gevaarlijke stoffen staat vermindering van emissies en afval 

centraal. De reductie van het gebruik van gevaarlijke stoffen, vermijdt of elimi

neert gevaarlijke stoffen. De risico's voor de gezondheid van medewerkers en con

sumenten kunnen door beide genoemde methoden verminderen. 

Het doel van deze studie is te beantwoorden hoe en waarom bedrijven gevaar

lijke stoffen verminderen (gebruik, emissies en afval). Hiervoor werd onderzoek 

uitgevoerd in tien grote internationaal werkende bedrijven afkomstig uit diverse 

branches. Bekend was dat de geselecteerde bedrijven hadden gewerkt aan het ver

minderen van gevaarlijke stoffen. 

De milieu- en de veiligheids- en gezondheidsafdeling waren geïntegreerd bij de 

meeste van de onderzochte bedrijven. Deze integratie verhoogt niet alleen de 
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effectiviteit van het milieumanagement maar kan ook de verschuiving van de 

belasting van het milieu naar een belasting van de werkomgeving voorkomen. O p 

één bedrijf na noemden alle onderzochte bedrijven het naleven van regelgeving 

als reden voor het reduceren van gevaarlijke stoffen. Als tweede reden werd door 

vier bedrijven de veiligheid van de producten genoemd en als derde werd door 

twee bedrijven de werkomgeving als reden aangevoerd. 

Zes van de onderzochte bedrijven hebben substantiële programma's voor het 

verminderen van de gevaarlijke stoffen. De meeste van deze programma's zijn pri

mair gericht op het verminderen van de emissies van gevaarlijke stoffen en het 

gevaarlijke afval. Drie van de programma's omvatten ook het reduceren van het 

gebruik van gevaarlijke stoffen. Wat betreft de maatregelen op het gebied van de 

reductie van gevaarlijke stoffen noemden de meeste bedrijven meer maatregelen 

dan maatregelen die het proces betreffen. De maatregelen getroffen voor het ver

minderen van het gebruik en de emissies van gevaarlijke stoffen en het gevaarlij

ke afval zijn erg verschillend in complexiteit. D e maatregelen varieerden van het 

toepassen van een zwarte lijst tot de uitvoering van een complex programma. 

Voor een bredere verbetering op milieugebied moet het milieumanagement zich 

verder uitstrekken dan de eigen productieketen. Drie bedrijven hebben gespecifi

ceerde eisen voor toeleveranciers over gevaarlijke stoffen. Bedrijven kunnen meer 

doen op dit gebied door het specificeren van eisen aan toeleveranciers over het 

uitsluiten of beperken van gevaarlijke stoffen. 

D e meeste bedrijven zijn ver verwijderd van het gebruik van het volledige 

potentieel van activiteiten in het bedrijf die relevant zijn voor de reductie van 

gevaarlijke stoffen. Dit volledige potentieel aan activiteiten zou moeten bestaan uit 

een veelomvattend beleid met duidelijke doelen, een uitgebreid programma voor 

het verminderen van de gevaarlijke stoffen (gebruik, emissies en afval) en een 

monitoringssysteem dat zich uitstrekt tot het 'corporate' niveau. Maar één bedrijf 

uit het onderzoek voldeed hieraan. 
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Hoofdstuk 7 

De reductie van gevaarlijke / toxische stoffen in processen. 
Enkele praktijk voorbeelden. 

Een simpele en effectieve methode aanbevolen om de milieubelasting door 

gevaarlijke stoffen door emissies en afval te verminderen is de vermindering van 

het gebruik van gevaarlijke stoffen (TUR). In de TUR hiërarchie, de hiërarchie van 

maatregelen die tot gebruiksvermindering kan leiden, staat als eerste geplaatst her

formuleren van het product en substitutie van gevaarlijke (grond)stoffen, gevolgd 

door proces- en productwijziging en als derde wijziging en onderhoud van de 

installatie. 

In vijf bedrijven werden proceswijzigingen, door de bedrijven aangegeven als 

voorbeelden van vermindering van gevaarlijke stoffen, geanalyseerd. De onder

zochte bedrijven hadden een goed ontwikkeld milieumanagementsystem. Alle vijf 

de bedrijven noemden milieuwetgeving als een reden voor de vermindering van 

de gevaarlijke stoffen. Drie bedrijven noemden ook regelgeving voor de werkom

geving als reden. Eén van de bedrijven gebruikte een ranglijst voor de substitutie 

van oplosmiddelen. Voor de plaatsing in rangorde werden milieurisico's en risico's 

voor de werkomgeving gebruikt. Drie andere bedrijven gebruikten voor oplos

middeloptimalisatie en productontwikkeling minder ver ontwikkelde lijsten. De 

methoden gebruikt voor proceswijziging zijn zeer verschillend. Drie bedrijven 

richten zich op de substitutie van gevaarlijke stoffen en één bedrijf op product

herformulering. Deze vier wijzigingen leiden tot een vermindering in het gebruik 

van gevaarlijke stoffen. In twee van de drie gevallen van wijziging door substitutie 

verschoof het risico door toxiciteit voor de werkomgeving naar brandbaar. In 

twee van de drie gevallen waar regelgeving voor de werkomgeving werd genoemd 

als reden voor vermindering van gevaarlijke stoffen verbeterde de werkomgeving 

na proceswijziging. Tegen de verwachting in leiden drie van de vier gevallen van 

reductie in het gebruik van gevaarlijke stoffen tot verhoogde kosten. 

Om proceswijziging, met als doel de reductie van gevaarlijke stoffen, in totaal 

goed uit te voeren moeten de volgende factoren geëvalueerd worden, risico's van 

processen, risico's van producten, de risico's voorvloeiende uit substitutiebesliss

ingen, performance en kwaliteit van producten en de kosten. Mogelijk waren de 

onderzochte bedrijven, omdat ze gedwongen werden door wettelijke eisen, gericht 
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op het voldoen aan de eisen van de wetgeving en niet op verbetering van het 

totaal. Klaarblijkelijk is één van de grootste uitdagingen voor bedrijven bij het aan

pakken van proceswijziging niet alleen het oplossen van het probleem waar de wij

ziging voor nodig is maar het verbeteren en innoveren van de processen op die 

wijze dat meer aspecten van de bedrijfsprestatie tot verbetering leiden. 
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