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Omzetting GHS/CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008  
 
Achtergrond 

De CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en meng-
sels (Classification, Labelling and Packaging) brengt de EU-wetgeving in overeenstemming met het GHS (wereldwijd 
geharmoniseerd systeem voor de classificatie en etikettering van chemische stoffen), een door de Verenigde Naties 
aangenomen systeem om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informe-
ren.  
Het GHS werd door veel landen over de hele wereld ingevoerd. De gevaren van chemische stoffen worden gecom-
municeerd in standaardzinnen en -pictogrammen op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen. Nieuwe termen 
werden ingevoerd om oude te vervangen: 

- mengsels in plaats van preparaten; 
- in het Engels hazardous in plaats van dangerous; 
- pictogrammen in plaats van symbolen; 
- gevarenaanduidingen (H-zinnen) in plaats van waarschuwingszinnen (R-zinnen); 
- veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) in plaats van veiligheidszinnen; 
- signaalwoorden (bijv. Gevaar, Waarschuwing) vervangen de gevaarsaanduidingen. 

Nieuwe pictogrammen in een rood kader vervangen geleidelijk de oude vertrouwde oranje gevaarssymbolen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie over de achtergrond en gevolgen vindt u onder:  
https://osha.europa.eu/nl/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures  
 
 

Gevolgen voor de opslag en het gebruik van industriële reinigingsmiddelen 

OPGELET: Volgens GHS/CLP moeten alle stoffen en mengsels (preparaten) opnieuw worden beoordeeld!   
De etikettering mag niet automatisch gebeuren zoals bv. “vandaag andreaskruis – morgen uitroepteken“ 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM%3AEN%3AHTML
https://osha.europa.eu/nl/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
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Hoewel stoffen en preparaten hun eigenschappen behouden, zal GHS/CLP een verscherping van de classificatie- of 
etiketteringscriteria als gevolg hebben. Het valt dus te verwachten dat productverklaringen als volgt kunnen ver-
anderen:  

 
 
“vandaag: geen etikettering -  morgen: uitroepteken” 
 
 
 
 
 
“vandaag: irriterend-symbool  -  morgen: bijtend-symbool” 
 
 
 
Door deze nieuwe productclassificatie moet rekening worden gehouden met een duidelijke toename van etiketten. 
Ook voor de tot dusver niet-kritieke productgroepen, bv. onderhoudsreinigers op basis van oppervlakteactieve 
stoffen, is een verscherpte etikettering mogelijk. Dit betekent dat in overeenstemming met de wetgeving inzake 
gevaarlijke stoffen etiketvrije producten in de toekomst wel volgens CLP kunnen zijn geëtiketteerd. Bovendien 
wordt de etikettering van veel producten verscherpt, bv. vandaag “irriterend”, in de toekomst “bijtend”.  
Dit heeft als gevolg dat ook de bijbehorende documentatie zoals veiligheidsinformatiebladen, gebruiksaanwijzin-
gen en opleidingen voor medewerkers moeten worden aangepast. 
 
Verder moeten de veiligheidsmaatregelen zoals PBM ter plaatse worden gecontroleerd. In de meeste gevallen zal 
er geen verscherping van de bestaande maatregelen zijn. Indien voorheen al geschikte chemicaliënbestendige 
handschoenen vereist waren, zal dat in de toekomst niet veranderen. Toch is een controle van de gevaarsidentifi-
catie noodzakelijk.  
 
Bij de opslag verandert er alleen iets wanneer producten opnieuw werden beoordeeld en hierbij als gevaarlijke stof 
werden verklaard. Hierbij moeten de respectieve maatregelen van TRGS 510 worden gerespecteerd. Dit geldt voor 
alle gevaarlijke stoffen. Bij de meeste producten valt geen wijziging van de opslagklasse te verwachten omdat dat 
een andere beoordelingsbasis is.  
 

Overgangstermijnen 

Vanaf 01.06.2015 moeten alle fabrikanten de nieuwe etikettering in overeenstemming met CLP omzetten. Doordat 
deze omzetting afhankelijk is van informatie van toeleveranciers en uit te voeren, productspecifieke tests is een 
omzetting voor deze datum niet mogelijk. 
Voor gebruikers en handelaars is er een 2-jarige overgangsperiode tot 01.06.2017. Tijdens deze termijn kunnen 
voorraden bij producenten, handelaars en gebruikers worden opgebruikt. Vanaf 01.06.2017 mogen dan alleen nog 
CLP-conforme producten worden verkocht en gebruikt. 
 
Opgelet: om hiervoor genoemde redenen zullen enkele maanden producten met de “oude” etikettering kunnen 
worden geleverd en gebruikt.  
 
 

Nieuwe veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen 

Of het veiligheidsinformatieblad dat tot uw beschikking staat al in overeenstemming is met CLP, ziet u aan de tekst 
onder punt 2, mogelijke gevaren: 
 
OUD:  exclusieve classificatie in overeenstemming met 67/548/EEG, 1999/45/EG 
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NIEUW: benoeming van de classificatie in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 
 
Ook een nieuw, ruitvormig pictogram is een aanwijzing dat het de nieuwe CLP-classificatie betreft (bij producten 
met verplichte etikettering). 
 
Wij helpen u graag in de periode voor de omzetting met het aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen en 
gebruiksaanwijzingen – op voorwaarde dat reeds een productspecifieke CLP-classificatie heeft plaatsgehad. Gelieve 
hiervoor contact op te nemen met uw afdelingshoofd of stuur een mail naar infos@werner-mertz.com  
 
Zo kunt u indien nodigde omzetting reeds voorbereiden voor de nieuwe etikettering in voege treedt.  
 
 
 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen 
met de technische marketing. 
 

Werner & Mertz Benelux Professional 
Drève Richelle  161K 
1410 Waterloo 
Brüssel BE 0415.537.409 
Managing Directors : Eric van Raemdonck; Tana Chemie GMBH 
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