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Eerste verslag (2007) over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen, 

gebaseerd op het format zoals door de Commissie vastgesteld op 22 maart 2007 in 
beschikking 2007/205/EG 

 
1. Algemene informatie en administratieve regelingen 
 
1.1. Voor dit verslag verantwoordelijke autoriteit: 
 
Naam Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en  Milieu 
Adres Postbus 20951 

2500 EZ DEN HAAG 
Contactpersoon dhr. Ir. M.P.E. Janssens  
Email michel.janssens@minvrom.nl  

djz.internationaal@invrom.nl (centrale administratie voor EU-rapportages) 
Telefoon +31 (0) 70 339 46 64 
  
 
 
1.2. Gelieve in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/42/EG, de overeenkomstig artikel 
5 van die richtlijn aangewezen instantie(s) te vermelden die verantwoordelijk is (zijn) voor: 
1. het opstellen, coördineren en beheren van het monitoringprogramma (op nationaal niveau); 
2. het uitvoeren van inspecties en controles ter plaatse (op regionaal en/of plaatselijk niveau); 
3. het handhaven van de eisen van die richtlijn in geval van inbreuken. 
 
De handhaving van de EU-richtlijn 2004/42/EG  is in Nederland (per 1 juni 2008) geregeld in 
hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer. De VROM-Inspectie (VI), de Arbeidsinspectie (AI) en de 
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voeren op landelijk niveau de handhaving uit. Ten aanzien van de 
EU-richtlijn richt de VI zich primair op de productie en handel van verfproducten in het algemeen, de 
VWA specifiek op de handel in consumenten producten en de AI op het gebruik van verfproducten op 
de werkplek. Voor de monitoring is een monitoringsprogramma opgesteld. De resultaten daarvan 
worden ook benut voor een efficiente handhaving. 
 
2. Monitoringprogramma (artikel 6 van Richtlijn 2004/42/EG) 
 
2.1. Indien een schriftelijke versie van het nationale monitoringverslag beschikbaar is, gelieve hiervan 
een kopie in te dienen bij het verslag. 
 
Een kopie van de eerste monitoring is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
2.2. Geef een beknopte beschrijving van het monitoringprogramma dat werd vastgesteld om na te 
gaan of aan Richtlijn 2004/42/EG wordt voldaan, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de 
volgende elementen: 
1. de in bijlage II bij de richtlijn vastgestelde VOS-grenswaarden; 
2. de in artikel 4 van de richtlijn vastgestelde etiketteringeisen. 
 
Volgens artikel 6 van Richtlijn 2004/42/EG  is in 2007 een monitoringprogramma ontwikkeld. Hierbij 
zijn de in de richtlijn gegeven subcategorieën onderscheiden, te weten de 12 subcategorieën van 
coatings voor gebouwen, houtwerk en bijbehorende structuren met een decoratief, functioneel en 
beschermend effect (bijlage I.1 van de richtlijn) en de 5 (of eigenlijk 7) subcategorieën van coatings 
voor het overspuiten van voertuigen voor reparatie, bescherming en decoratie buiten de fabriek 
(bijlage I.2 van de richtlijn).  
 
In het programma is met name aandacht besteed aan de in bijlage II van de richtlijn vastgestelde 
VOS-grenswaarden en de in artikel 4 vastgestelde etiketteringeisen. Voor de producten uit bijlage I.1 
van de richtlijn is er een verdere opdeling in watergedragen (WG) producten en solventgedragen (SG) 
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producten doorgevoerd, zodat het hier eigenlijk om 24 subcategorieën gaat. Zie verder het antwoord 
op vraag 2.3. 
 
2.3. Gelieve te vermelden of inspecties zijn uitgevoerd bij de volgende marktdeelnemers: 
1. fabrikanten van producten die onder Richtlijn 2004/42/EG vallen; 
2. importeurs van producten die onder Richtlijn 2004/42/EG vallen; 
3. groothandelaars, kleinhandelaars, professionele eindgebruikers van gereglementeerde producten 
of andere marktdeelnemers, met inbegrip van bijvoorbeeld installaties voor het overspuiten van 
voertuigen die niet langer onder Richtlijn 1999/13/EG van de Raad (1) vallen. 
 
Op basis van het in 2007 opgestelde monitoringsprogramma zijn inspecties uitgevoerd. Voorafgaand 
aan de uitvoering van de inspecties is een lijst opgesteld van de verfproducten die in Nederland op de 
markt zijn en onder de richtlijn vallen, gerubriceerd naar de subcategorieën zoals die in de richtlijn zijn 
vermeld en uitgesplitst naar producent. 
 
Wat betreft de totale verfmarkt die onder de richtlijn valt, maakt de richtlijn onderscheid in drie groepen 
marktdeelnemers, te weten (1) fabrikanten/producenten, (2) importeurs en (3) groothandel, 
kleinhandel en professionele eindgebruikers (inclusief autoreparatiebedrijven). Deze drie groepen zijn 
in de inspectie ook specifiek betrokken. Gezien het feit dat de richtlijn aangeeft bedoeld te zijn voor 
het op de markt brengen van verven, is er wat betreft groep 3 voor gekozen de nadruk te leggen op de 
groothandel. 
 
 
Geef, indien dergelijke inspecties zijn uitgevoerd, hiervan een korte beschrijving: 
1. soort van inspectie (bezoek ter plaatse, steekproeven en productanalysen, controles van voorraad- 
en verkoopcijfers, controle van de etikettering, andere); 
2. Frequentie van de inspecties (systematische jaarlijkse inspecties, inspecties die beperkt zijn tot de 
belangrijkste producenten/importeurs, steekproefsgewijze inspecties, andere). 
 
De uitgevoerde inspecties bestaan uit de volgende stappen: 
- het inspecteren van de etiketten van bussen verf die onder de richtlijn vallen 
- het controleren of de subcategorie en het maximale VOS-gehalte in g/l van het product in 

gebruiksklare vorm erop staan vermeld 
- het meenemen van monsters voor een laboratoriumanalyse van het VOS-gehalte. 
 
De EU-richtlijn is gericht op het op de markt brengen van verven. Om die reden zijn voor het 
monitoren magazijnen van verffabrikanten en importeurs, service centra van verffabrikanten, 
groothandelaren/grossiers voor de professionele bouwschilder en bouwmarkten bezocht, locaties zo 
dicht mogelijk bij de fabricage en zo dicht mogelijk op de markt. Met deze aanpak kan wel het beste 
beeld worden verkregen hoe momenteel wordt geëtiketteerd. 
 
De inventarisatie van de verfproducten op de Nederlandse markt die onder de EU-richtlijn vallen levert 
meer dan 5.850 producten op. Aan de hand van deze inventarisatie is een steekproef vastgesteld voor 
het uitvoeren van inspecties. Het aantal te onderzoeken producten per subcategorie is evenredig 
gekozen met de geïnventariseerde totale aantallen producten die op de Nederlandse markt per 
subcategorie worden aangeboden, met een minimum van 3 en een maximum van 32 voor de bouw en 
respectievelijk 3 en 14 voor de autoreparatie. 
 
In dit eerste jaar zijn er in totaal 14 inspectiebezoeken afgelegd. In totaal zijn 231 etiketten 
gecontroleerd (172 in de bouw en doe-het-zelf bouwmarkten en 59 in de autoreparatiesector) en 
daarvan zijn 65 bussen verf meegenomen voor analyse in het laboratorium.  
 
Op basis van de resultaten is het de bedoeling om de handhavingsacties gericht nader in te zetten in 
de komende jaren opdat volledig voldaan wordt aan de EU-richtlijn. | 
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2.4. Gelieve het aantal ondernemingen te vermelden dat zich bezighoudt met de productie en 
distributie van producten dat in 2007 werd geïnspecteerd en indien mogelijk de voor 2008 geplande 
inspecties, bij voorkeur door onderstaande tabel in te vullen. Vermeld, indien beschikbaar, ook het 
totaal aantal actoren dat betrokken is bij de productie en distributie van producten en de totale 
hoeveelheid van de betrokken producten (dat in de desbetreffende lidstaat in 2007 werd 
geproduceerd en gedistribueerd): 
 
Type 
marktdeelnemer 

totaal aantal 
marktdeelnemers 

aantal 
geïnspecteerde 
marktdeelnemers

totale hoeveelheden van de 
onder Richtlijn 2004/42/EG 
vallende producten (kg) 

in 2008 
geplande 
inspecties  

Producenten ca. 90 25 140.000.000 XX 
Importeurs ca. 30 5 5.000.000 XX 
Andere ca. 25 5 1.000.000 XX 
 
 
2.5. Hoe gaan de bevoegde autoriteiten na of het toezicht op de naleving werd uitgeoefend aan de 
hand van de in bijlage III bij Richtlijn 2004/42/EG beschreven referentiemethoden? 
 
Op basis van het monitoringsprogramma voeren bevoegde autoriteiten inspecties uit door: 
1. steekproefsgewijze controle van etiketten van producten die onder de werkingssfeer van de 

richtlijn vallen op de vermelding van: 
− de juiste (sub-) categorie 
− het maximaal toegestane VOS-gehalte behorend bij die (sub-)categorie 
− het werkelijk VOS-gehalte 

2. steekproefsgewijze vaststelling van het werkelijke VOS-gehalte in een daartoe gecertificeerd 
laboratorium volgens de in bijlage III van de richtlijn genoemde bepalingsmethoden. 

 
2.6. Indien verschillende autoriteiten zijn betrokken bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/42/EG 
(zie punt 1.2), gelieve te vermelden welke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de 
richtlijn in kwestie op het gehele grondgebied zo uniform mogelijk wordt uitgevoerd. 
 
Het monitoringsprotocol is voor wat betreft de Richtlijn 2004/42/EG (verfproducten) de basis waarop 
inspecties gebaseerd worden. Door het protocol wordt een uniforme handhaving nagestreefd. 
 
 
2.7. Wat zijn de regels inzake sancties die van toepassing zijn bij inbreuken op de op grond van artikel 
10 van Richtlijn 2004/42/EG aangenomen nationale bepalingen? 
 
Richtlijn 2004/42/EG  is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit organische oplosmiddelen in 
verven en vernissen milieubeheer. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer. Bevoegde 
autoriteiten kunnen op basis van de Wet milieubeheer bestuursdwang uitoefenen. Overtredingen t.a.v. 
de Wet milieubeheer zijn op grond van de Wet op de economische delicten tevens aan te merken als 
een economisch delict waardoor bevoegde autoriteiten ook strafrechtelijk kunnen optreden (repressief: 
opleggen van boetes gerelateerd aan economisch gewin dan wel opleggen van gevangenisstraffen). 
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2.8. Geef indien mogelijk een raming van het totale aantal mensen dat zich bezighoudt met toezicht 
en controle, hun kwalificaties en de geraamde monitoringkosten in euro per jaar (personeel, 
steekproeven en analysen, etiketteringcontrole, handhaving, overige kosten). 
 
Deze informatie in niet in detail beschikbaar. Om de administratieve lasten van de EU-regelgeving te 
beperken wordt zo efficient mogelijk gehandhaafd. Uit de monitoringsgegevens volgt al dat de 
naleving zeer hoog is. In de eerste jaren zullen meer en hogere kosten gemaakt worden dan later als 
het standaard praktijk is om aan de grenswaarden en etiketteringsvereisten volgens de EU-richtlijn te 
voldoen. De kosten zijn zodanig dat Nederland de uitvoering van de betrokken richtlijn in de 
bestaande werkpakketten van betrokkenen integreert. Explicitering van de kosten kost naar 
inschatting meer dan de kosten voor de uitvoering. 
 
 
3. Voornaamste resultaten van het monitoringprogramma dat in 2007 werd uitgevoerd (artikel 7 
van Richtlijn 2004/42/EG) 
 
3.1. Hoeveel gevallen van niet-naleving (in %) van de in bijlage II bij Richtlijn 2004/42/EG vastgestelde 
VOS-grenswaarden zijn er in 2007 geconstateerd ten opzichte van het totaal aantal uitgevoerde 
controles? Vermeld indien mogelijk: 
1. de categorie van de betrokken producten overeenkomstig de bijlage in kwestie; 
2. de hoeveelheden van de producten die deze grenswaarden niet in acht namen. 
 
De monitoring van de verfproducten op de Nederlandse markt die onder de EU-richtlijn vallen levert 
meer dan 5.850 producten op. Uit deze representatieve steekproef volgt dat de lijst met producten van 
de uitgevoerde inventarisatie, minstens 85% van het totale marktaanbod in Nederland dekt. 
 
Uit de 65 uitgevoerde VOS analyses volgt dat 61 van de VOS-gehaltes onder de maximale 
grenswaarde van de betreffende subcategorie liggen, dit is 94%. 
 
 
3.2. Hoeveel gevallen van niet-naleving (in %) van de in artikel 4 van Richtlijn 2004/42/EG 
vastgestelde etiketteringverplichtingen zijn er in 2007 geconstateerd ten opzichte van het totaal aantal 
uitgevoerde controles? Maak indien mogelijk een onderscheid tussen de volgende categorieën: 
1. producten die niet voldoen aan de eisen inzake etikettering en VOS-gehalten: 
2. producten die voldoen aan de eisen inzake VOS-gehalten doch niet aan de eisen inzake 
etikettering: 
 
Uit de beoordeling van de 231 geïnspecteerde verfblikken blijkt dat:  
− in minder dan 9% van de gevallen het etiket geen informatie bevat over de EU-richtlijn, de 

betreffende subcategorie noch het VOS-gehalte (het gaat hier om 15 verschillende merken); 
− ruim 5% van de etiketten waarop het VOS-gehalte vermeld staat, een onjuiste subcategorie wordt 

vermeld; 
− ten minste 80% van de etiketten voor het aanwezige VOS-gehalte een maximum waarde 

aangeeft; door de verffabrikanten wordt aangegeven dat dit wordt gedaan om met één etiket alle 
kleuren van een bepaald product te vangen; 

− in ongeveer 9% van de gevallen de analyses van de VOS-gehaltes hoger uitvallen dan het etiket 
aangeeft, maar lager liggen dan de maximale waarde van de betreffende subcategorie. 

 
3.3. Welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving om ervoor te 
zorgen dat voldaan wordt aan Richtlijn 2004/42/EG? 
 
Gelet op de gegevens zullen vervolginspecties vooral op de categorieën producten gericht zijn om te 
constateren dat de producten in overeenstemming zijn met Richtlijn 2004/42/EG. 
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4. Vrijstellingen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2004/42/EG 
 
4.1. Hoe is de afwijkende regeling van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2004/42/EG geïmplementeerd? 
 
In Nederland worden binnen installaties die vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn, geen 
producten gebruikt die onder de werkingssfeer vallen van Richtlijn 2004/42/EG en niet aan de 
grenswaarden daarvan ten aanzien van het VOS-gehalte kunnen voldoen. 
 
4.2. Welk controlestelsel werd opgezet om ervoor te zorgen dat producten die vallen onder de 
afwijking van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2004/42/EG niet worden verkocht en gebruikt in een 
installatie waarvoor noch registratie heeft plaatsgevonden noch een vergunning is verleend 
overeenkomstig artikel 3 of 4 van Richtlijn 1999/13/EG? 
 
Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 4.1. 
 
4.3. Geef, indien beschikbaar, een raming van de hoeveelheid vrijgestelde producten (overeenkomstig 
de indeling van bijlage I bij Richtlijn 2004/42/EG) in 2007. 
 
Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 4.1. 
 
 
5. Individuele vergunningen die op grond van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2004/42/EG zijn 
verleend 
 
5.1. Hebt u gebruikgemaakt van de mogelijkheid om individuele vergunningen te verlenen 
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2004/42/EG? 
 
In het najaar van 2007 hebben enkele eindgebruikers gevraagd om ontheffing van de maximale VOS- 
gehalten van de richtlijn voor producten die worden toegepast voor de restauratie van klassieke 
voertuigen. De ontheffingen zullen worden afgegeven op basis van beleidsregels zodra de 
ontheffingsverzoeken zijn beoordeeld. 
 
5.2. Zo ja, beschrijf in het kort hoe het systeem om individuele vergunningen te verlenen werkt: 
1. welke autoriteiten mogen individuele vergunningen afgeven? 
2. welke autoriteiten zijn belast met het aanwijzen van gebouwen en klassieke voertuigen als van 
bijzonder historisch en cultureel belang? 
3. welke criteria werden gehanteerd om het bijzonder historisch en cultureel belang vast te stellen? 
4. geef indien mogelijk een raming van het aantal gebouwen en/of klassieke voertuigen dat door de 
bevoegde autoriteiten werd aangewezen als van bijzonder historisch en cultureel belang. 
5. hoe wordt ervoor gezorgd dat de producten in kwestie 
a) alleen in „strikt beperkte” hoeveelheden worden verkocht; 
b) alleen worden gebruikt voor de restauratie en het onderhoud van aangewezen gebouwen en/of 
voertuigen? 
6. Beschrijf de categorieën en hoeveelheden van producten waarvoor een vergunning werd 
afgegeven op grond van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2004/42/EG, bij voorkeur aan de hand van 
onderstaande tabel: 
 
1. De vergunningen (ontheffingen) zullen namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu worden verleend. 
 
2 t/m 4. Op basis van de Nederlandse Monumentenwetgeving kunnen het rijk, provincies en 
gemeenten gebouwen op een monumentenlijst plaatsen. Gebouwen op deze monumentenlijsten 
worden gezien als gebouwen van een bijzonder historisch en cultureel belang. Nederland telt ca. 
55.000 monumentale gebouwen die op de rijksmonumentenlijst staan. 
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Voor wat betreft de aanwijzing van voertuigen met een bijzonder historisch en cultureel belang wordt 
aangesloten bij de vrijstellingsgrens in de belastingwetgeving. Het gaat om ca. 325.000 voertuigen 
(CBS cijfers 2007). Het Ministerie van Financiën wijst daarmee door middel van de belastingwetgeving 
de bedoelde voertuigen aan.  
 
5. Omdat de ontheffingen alleen gevraagd kunnen worden door leveranciers met medeondertekening 
van de eindgebruiker op basis van concrete hoeveelheden en aantallen te restaureren objecten.  
 
6. Er zijn in 2007 nog geen ontheffingen verleend, zie ook het antwoord op vraag 5.1 
 
Categorie Verband met bijlage I bij 

Richtlijn 2004/42/EG 
Hoeveelheden van het product in gebruiksklare vorm 
waarvoor een vergunning werd afgegeven (kg) 

Categorie 1 0 0 
Categorie 2 0 0 
 
 
6. Overige relevante informatie 
 
6.1. Wat waren de voornaamste problemen bij het opzetten en uitvoeren van het 
monitoringprogramma, met inbegrip van problemen bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn of 
administratieve problemen bij de tenuitvoerlegging van een concreet monitoringprogramma? Hoe 
werden deze problemen opgelost? 
 
Het grote aantal producten dat onder de richtlijn valt gaf in relatie tot de lastige categorie-indeling van 
de subcategorieën in het begin moeilijkheden bij het opzetten van een monitoringsprotocol. Door 
verkregen nadere informatie in het kader van de samenwerking met de branches en extra onderzoek 
konden deze moeilijkheden worden opgelost. 
 
 
6.2. Gelieve alle relevante opmerkingen, suggesties of informatie in verband met de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2004/42/EG te verstrekken. 
 
Verwezen wordt naar bijgevoegd rapport. 


