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Geachte mevrouw Dolsma, 

 

Dank voor uw brief waarin u de zorgen toelicht die het bedrijfsleven heeft over de 
uitvoerbaarheid en effectiviteit van de verplichtingen ten aanzien van de nieuwe 
Europese database voor substances of very high concern (SVHC) in producten 
(SCIP database).  

Zoals u aangeeft, is het belangrijk dat er meer kennis komt over de aanwezigheid 
van gevaarlijke stoffen in producten, zodat daarmee rekening gehouden kan 
worden bij recycling en hergebruik van materialen. Die kennis is ook van belang 
om meer fabrikanten ervan bewust te maken dat zij onderdelen met gevaarlijke 
stoffen gebruiken in hun producten. Zij kunnen zich dan de vraag stellen of er 
alternatieve onderdelen gebruikt kunnen worden, vrij van de betreffende stof, dan 
wel herontwerp van het product mogelijk is, zodanig dat het betreffende 
onderdeel niet meer nodig is. Dit past in het concept Safe-by-Design, het 
ontwerpen van stoffen, materialen en producten zonder schadelijke stoffen. Uw 
pleidooi om middels Europese innovatieprogramma’s substitutie van SVHC te 
stimuleren, zie ik als ondersteuning van de Nederlandse inzet om Safe-by-Design 
in Horizon Europe te verankeren. Het zou goed zijn als Europese 
brancheorganisaties dit actief ondersteunen. Het door CEFIC georganiseerde 
platform SusChem heeft dat al gedaan door Safe-by-Design op te nemen in haar 
eigen onderzoeksvoorstellen.  

Ik onderken evenwel de door u geschetste moeilijkheden voor bedrijven om aan 
de verplichte meldingen van SVHC in producten te voldoen en de beperkte 
bruikbaarheid van de SCIP database in het huidige afvalbeheer. Inrichting van 
afvalinzameling en recycling zodanig dat producten gescheiden (gehouden) 
worden op basis van SVHC’s die ze bevatten, staat nog in de kinderschoenen, al 
zijn er sectoren waar een begin is gemaakt (o.a. kunststoffen uit auto’s en 
elektronica; polystyreen “piepschuim”). Om deze ontwikkeling verder te brengen 
lijkt het detailniveau van de informatie die in de SCIP database moet komen, 
geënt op de meest basale onderdelen van producten, niet geschikt. Meer 
perspectief lijkt te worden geboden door informatie op productbasis 
(“productpaspoort”), met informatie over aanwezige gevaarlijke stoffen en 
instructies voor afvalbeheerders en recyclers om de aanwezige materialen 
maximaal en veilig te recyclen. Ik volg dan ook nauwgezet de in het Circular 
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Economy Action Plan van de Europese Commissie aangekondigde plannen voor 
productwetgeving, die eveneens over een productpaspoort spreken.  

In de geëigende overlegfora in Brussel zal Nederland zorg uitspreken over de 
uitvoerbaarheid en effectiviteit van de huidige verplichte meldingen van SVHC-
houdende productonderdelen. Daarbij zal onder meer naar voren gebracht worden 
dat, zoals uw brief aangeeft, de administratieve last onnodig groot is als gevolg 
van de informatie-eis op het detailniveau van onderdelen van producten, dat dit 
detailniveau ook niet goed bruikbaar is in de afvalverwerking en dat het vanwege 
complexe internationale toeleveringsketens bovendien moeilijk of onmogelijk zal 
zijn om juiste informatie te verkrijgen.  

Nederland zal bepleiten dat de Commissie onderzoekt hoe een productpaspoort 
een beter alternatief voor de huidige verplichtingen kan vormen. Vereisten voor de 
informatie over SVHC in producten die in een productpaspoort verstrekt moet 
worden zouden stapsgewijs ingevoerd kunnen worden, met een prioritering 
volgens de voorstellen in uw brief, op grond van de criteria (i) of producten en 
SVHC’s op dit moment een probleem vormen voor de afval- en recyclesector en 
(ii) of producten en grondstoffen een groot recyclingpotentieel hebben maar 
tegelijk een relatief grote emissie van SVHC’s naar het milieu kunnen 
veroorzaken. Ook zal Nederland bepleiten dat de opbrengst aan notificaties in de 
SCIP database en het gebruik van de informatie door afvalverwerkers goed wordt 
gevolgd en zo vroeg mogelijk wordt geëvalueerd. 

Vooralsnog hebben we echter te maken met de bestaande EU-wetgeving. Ik 
onderschrijf dat de focus die u voorstelt relevante informatie voor de 
recyclingsector oplevert, maar de wetstekst staat niet toe dat bedrijven zich tot 
deze focus beperken. Bovendien is ook buiten deze op recycling gerichte focus 
informatie over SVHC in producten nuttig voor de bewustwording bij fabrikanten, 
zoals hierboven toegelicht, en bij de kopers van producten.  

Ik verwacht van fabrikanten dat ze in elk geval contact opnemen met de 
leveranciers van onderdelen die ze inkopen, met de vraag naar aanwezige SVHC’s. 
Ook als de respons van veel (niet-EU) leveranciers onder de maat blijft, is dit 
belangrijke informatie voor de evaluatie, die bij de lidstaten en het Europees 
Parlement draagvlak kan opleveren om het systeem te veranderen.  

U kaart tevens het knelpunt aan bij het invoeren van bestaande gegevens-
bestanden van bedrijven in de SCIP database. Het ECHA geeft aan zich in te 
spannen om invoer “met één druk op de knop” mogelijk te maken en vraagt 
bedrijven nadrukkelijk om hierover zo nodig contact op te nemen. Ik ga ervan uit 
dat het Nederlandse bedrijfsleven hiervan gebruik maakt. Mochten er desondanks 
problemen zijn met het invoeren van data dan verneem ik dit graag.  

Hoogachtend, 
 
Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, 
 
 
 
 
Mevr. drs. E.E. de Kleuver 

 


