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Voorwoord
Dit rapport bevat de weergave van het project ketenaanpak dat in 2004 is
uitgevoerd door het RIZA. Aansluitend op de goede voornemens uit de
Vierde Nota Waterhuishouding is in dit project voor een aantal
probleemstoffen nagegaan waar en hoe in de keten van productie van
stoffen, productgebruik en tenslotte lozing kan worden gestuurd op de
emissies naar het oppervlaktewater.
Deze studie is uitgevoerd in het kader van het bredere Rijkswaterstaatproject Stuurboord. Bij de uitwerking van het project in een aantal
workshops zijn verschillende RWS-diensten op een heel positieve wijze
betrokken geweest. Tegelijkertijd werd er ook op constructieve en
opbouwende wijze meegedacht door mensen van het RIVM, VROM,
V&W/DGW, RIWA, KIWA en collega’s van het RIZA 1.
Het eindrapport bevat informatie over de belangrijkste probleemstoffen in
het oppervlaktewater en de ketenaanpak hiervoor. Getracht is een zo goed
mogelijke beschrijving te geven van de beleidsmatige en juridische aspecten
van het door EU-regelgeving sterk bepaalde productenbeleid.
De conclusie van de studie is dat ketenaanpak heel aantrekkelijke kanten
heeft om iets aan de emissies van verontreinigingen te doen. Er moet
onderkend worden dat ketenaanpak niet altijd een makkelijke weg is. Voor
de verschillende probleemstoffen is getracht goede accenten te plaatsen ten
aanzien van hoe we in Nederland het water schoon en leefbaar kunnen
maken en houden. Een ding is wel duidelijk geworden; het waterbeheer kan
een verdere verbetering niet in zijn eentje bereiken. Er zal heel nauw
moeten worden samengewerkt met andere ministeries om tot dat schone
water te komen.
Als auteurs hebben wij met heel veel plezier aan dit project gewerkt en
willen iedereen van harte danken voor hun enthousiaste inzet en bijdrage.
Dennis Kalf en Rob Berbee
RIZA

1

RWS-diensten: E. Schulte (ZH), M. v.d. Veen (Lb), T. Boon (NN), M. Euwe (ON), P. Paulus (ZL), C.

Reuther (NZ), A. de Vrieze (IJg), RIZA: M. Beek, P. Vermij, M. Schrap, M. Ferdinandy, A. Jeuken, J.
Staeb, RIVM: A. Boersma, KIWA: J. v. Genderen, A. Hoogenboom, RIWA: P. Stoks, VROM: T.
Crommentuijn, V&W: G.J. de Maagd.
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Samenvatting
........................................................................................

In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) is aangegeven dat
ketenaanpak een aantrekkelijk instrument is voor het verder reduceren van
emissies uit punt- en diffuse bronnen. Onder ketenaanpak wordt verstaan het
ingrijpen in de keten van grondstoffenwinning, stofproductie, productgebruik
tot en met het afvalstadium. Dit instrument krijgt handen en voeten wanneer
het daadwerkelijk wordt toegepast. In deze rapportage is de haalbaarheid van
ketenaanpak voor een groep van probleemstoffen onderzocht en is gezocht
naar aangrijpingspunten om met dit instrument emissies van probleemstoffen
terug te dringen.
Dit project is door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA) in 2004 uitgevoerd in het kader van het
stuurboord programma van Rijkswaterstaat (RWS) en binnen het project
ketenaanpak van Verkeer en Waterstaat/Directoraat Generaal Water
(V&W/DGW). Door medewerkers van regionale diensten van RWS, enkele
ministeries, de drinkwatersector en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) is actief meegewerkt en meegedacht in dit project.
Gevolgde aanpak:
In een workshop is allereerst een selectie van negentien stoffen gemaakt.
Uitgangspunt hiervoor waren diverse studies naar zogenaamde ‘vergeten’
stoffen in afvalwater en zoet en zout oppervlaktewater2.
De bezwaarlijkheid van deze stoffen is bepaald met verschillende
(risico)schattings- en prioriteringsmethoden. De beoordelingen van de
verschillende stoffen zijn daarbij onderling vergeleken en gewogen.
Algemene aspecten die van belang zijn voor ketenaanpak zijn vervolgens
uitgewerkt. Daarbij moet worden gedacht aan juridische en beleidsmatige
aspecten. Ook de belangrijkste organisaties die een rol spelen in het proces
van ketenbeheer zijn daarbij beschouwd.
Voor ongeveer de helft van de geselecteerde stoffen kon de ketenaanpak
worden uitgewerkt. Voor de overige stoffen ontbraken nog veel gegevens
om dit zinvol te kunnen doen. Uitwerking heeft plaatsgevonden voor een
tweetal persistente geurstoffen uit wasmiddelen (HHCB en ANTN),
brandvertragers op basis van chloorfosfaten, de antioxidant (BHT), de
oppervlakte-actieve stof surfynol 104® en de mutagene stof acridine.
Ook voor een tweetal prioritaire stoffen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
is de ketenaanpak uitgewerkt. Het gaat hier om nonylfenol dat ontstaat uit
de oppervlakteactieve stof NPE’s, en de brandvertrager PBDE.
Uitwerking ‘ketenaanpak’
Voor de meeste van de onderzochte stoffen zijn industriële bronnen van
ondergeschikt belang. De meeste van deze stoffen komen waarschijnlijk via

2

‘Vergeten’ stoffen zijn milieubezwaarlijke stoffen die worden aangetroffen in afvalwater en

‘oppervlaktewater’, maar die nog niet op lijsten van prioritaire stoffen van het waterbeleid
staan.
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effluenten van rwzi’s in het oppervlaktewater terecht. Heel vaak is er een relatie
te leggen met het gebruik van de stoffen in consumentenproducten zoals
bijvoorbeeld geurstoffen uit wasmiddelen.
Binnen ketenaanpak wordt normaliter het productenbeleid gezien als het meest
effectieve onderdeel. Daarbij kan een product of stof uit de keten worden
gehaald waardoor emissies naar nul gaan. Het is duidelijk dat er in die situatie
veel aandacht nodig is voor de actoren in de keten (producenten van stoffen,
brancheorganisaties en consumentenorganisaties enz.).
Overigens is productenbeleid slechts een onderdeel van ketenaanpak. Er kan
ook worden gekozen voor end of pipe zuivering op de rwzi. Dat is immers de
laatste stap van ketenaanpak.
De resultaten van het project gaven een divers beeld te zien. Voor de prioritaire
stoffen nonylfenol en PBDE is ketenaanpak relatief eenvoudig toe te passen.
Deze stoffen zijn een erkend milieuprobleem en de meeste toepassingen waarbij
deze stoffen kunnen vrijkomen zijn op EU-niveau inmiddels aan banden gelegd.
Emissies van PBDE zullen daardoor langzamerhand teruglopen. Voor nonylfenol
zal dat in mindere mate het geval zijn omdat niet alle toepassingen van NPE’s
waaruit nonylfenol ontstaat verboden zijn. Het gaat hier onder meer om
toepassing in gewasbeschermingsmiddelen en latexverven.
Voor de overige ‘vergeten’ stoffen is ketenaanpak op dit moment nauwelijks
haalbaar. Deze stoffen zijn Europees gezien nog niet geaccepteerd als
milieuprobleem. Dit ondanks het feit dat ze een vergelijkbare bezwaarlijkheid
hebben als sommige prioritaire stoffen van de KRW. Er is dus geen druk om de
toelating van deze stoffen aan te kaarten. Normaliter wordt de notificatie van
stoffen geregeld via de Marketing & Use richtlijn van de EU. Nederland kan als
gevolg van Europese regels zelf geen productenbeleid voor deze stoffen voeren.
Momenteel gaat de beleidsmatige aandacht bijna volledig uit naar de prioritaire
stoffen van de KRW. De hierboven genoemde problematische ‘vergeten’ stoffen
komen daardoor beleidsmatig niet in beeld. De waterkwaliteit wordt echter niet
alleen door prioritaire stoffen bepaald maar ook door alle andere
verontreinigingen waaronder de ‘vergeten’ stoffen. Het waterkwaliteitsbeheer
(regionale RWS-diensten en regionale waterkwaliteitsbeheerders) kunnen zelf
geen ketenaanpak initiëren maar ze zijn wel probleemeigenaar. Wel kunnen ze
de problematiek van de ‘vergeten’ stoffen onder de aandacht brengen en op de
beleidsagenda van V&W/DGW en VROM laten plaatsen. Vervolgens kunnen
via internationaal overleg in de EU deze stoffen op de beleidsagenda komen. Dit
kan via overleg in de stroomgebieden, KRW-overleg en het stoffenbeleid.
Vooralsnog lijkt het meest kansrijk om de kennis over aanwezigheid van en de
emissies van ‘vergeten’ stoffen in oppervlaktewater te verbeteren en uit te
dragen.
Een andere mogelijkheid van ketenaanpak voor ‘vergeten’ stoffen is aanpak op
het eind van de keten (‘end of pipe’ bij rwzi-effluenten). Dit kan effectiever zijn
dan een beleidsmatige discussie per stof. Momenteel wordt onderzocht of
prioritaire stoffen beter verwijderd kunnen worden door aanvullende zuivering
op rwzi’s. Het is raadzaam om de effectiviteit van deze methode niet alleen toe
te spitsen op prioritaire stoffen maar ook naar de ‘vergeten’ stoffen te kijken.
Partijen betrokken bij aanvullende zuivering op rwzi’s kunnen dat stimuleren
(VROM, V&W/DGW en de waterschappen).
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1 Ketenaanpak, waarom eigenlijk?
........................................................................................

1.1 Kader
Rijkswaterstaat (RWS) ziet vanuit haar beheersfunctie mogelijkheden om
voor een aantal probleemstoffen via ketenaanpak tot een verbetering van
de waterkwaliteit te komen. Ter ondersteuning hiervan is in 2004 binnen
het stuurboordprogramma van RWS door het RIZA het project ketenaanpak
van probleemstoffen uitgevoerd.
Wat wordt verstaan onder ketenaanpak? In het onderstaande intermezzo
wordt hierop ingegaan.
Intermezzo
In het water- en stoffenbeleid is reeds jaren geleden onderkend dat
ketenaanpak en productgerichte aanpak belangrijke instrumenten zijn om
tot verbetering van de milieukwaliteit te komen. In de Vierde nota
Waterhuishouding (NW4, 1998) is deze mogelijkheid als belangrijk
aanknopingspunt genoemd om tot verdere vermindering van de belasting
met schadelijke stoffen te komen.
Verontreiniging van oppervlaktewater kan door verschillende bronnen
worden veroorzaakt. In principe zijn de volgende categorieën hierbij te
onderscheiden: industriële, communale en diffuse bronnen. Voor
beheersing van industriële en communale emissies biedt het
instrumentarium van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) prima
aanknopingspunten. De beheersing van diffuse bronnen is echter veel
moeilijker omdat er meestal geen duidelijk emissiebronnen aanwijsbaar
zijn. Sturing uitoefenen op deze diffuse emissies naar het oppervlaktewater
kan alleen effectief zijn indien er op de juiste plaats(en) in de keten wordt
ingegrepen. Mogelijke aanknopingspunten hiertoe zijn op een aantal
plaatsen in de keten aan te wijzen, namelijk tijdens:
• de winning van grondstoffen;
• de productie van stoffen;
• de formulering van producten uit deze stoffen;
• de gebruiksfase van stoffen al dan niet in (consumenten)producten,
• het afvalverwerkingsstadium.
Omdat grondstofwinning, productie, formulering, het gebruik van stoffen,
en de hiermee verbonden belasting van het oppervlaktewater lang niet
altijd in hetzelfde land plaatsvinden, omvat de ketenaanpak zowel
nationale als internationale facetten.
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1.2 Doelstelling /vraagstelling
De doelstelling van dit stuurboordproject is:
Het gezamenlijk zoeken en ontwikkelen van aangrijpingspunten en
instrumenten om met een product- en of ketengerichte aanpak de emissies
van probleemstoffen (buiten het Wvo-spoor om) terug te dringen.
In overleg met de begeleidingscommissie van de Regionale Diensten
(RD’en) is afgesproken om bij de keuze van probleemstoffen met name te
kijken naar de zogenaamde ‘vergeten’ stoffen (bijv. geurstoffen,
antioxidanten, brandvertragers e.d.). De reden hiervoor is dat door de
RD’en in de afgelopen jaren veel kennis is opgedaan in meetprojecten naar
‘vergeten’ stoffen. Ook in de EBP’s van de RD’en wordt aandacht gevraagd
voor deze stoffen. Daarnaast geldt dat aan prioritaire stoffen van de
Kaderrichtlijn Water (KRW) in diverse kaders al veel aandacht wordt
besteed.
Onder ‘vergeten’ stoffen wordt verstaan:
potentieel schadelijke stoffen die in zoet en zout oppervlaktewater
(kunnen) voorkomen, maar die niet op prioritaire stoffenlijsten van het
nationale en internationale waterkwaliteitsbeleid staan.
Berbee en Pijnenburg, 2004
In figuur 1 is de positie van ‘vergeten’ stoffen in het huidige beleid
schematisch weergegeven. Duidelijk is dat ‘vergeten’ stoffen nog maar aan
het begin van de beleidscyclus staat. In dit project is vergelijking met de
prioritaire stoffen van de KRW uiteraard van belang. Daarom is een tweetal
prioritaire stoffen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in dit project toch
meegenomen als een soort referentie.

zware metalen

zuurstofbindende stoffen

sto ffen

nutrienten

V erg eten

PCB’s, dioxines, etc.

geneesmiddelen

beleidsaandacht

Figuur 1
Positie van ‘vergeten’ stoffen in het
beleid.

hormoonverstoorders

................................

tijd

Ketenaanpak toepassen op alle ‘vergeten’ stoffen is niet haalbaar. In dit
project heeft daarom een nadere inperking tot de meest relevante stoffen
plaatsgevonden (beoordeling van milieueigenschappen en risico’s).
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Naast dit stuurboordproject was er binnen V&W/DGW de wens om
invulling te geven aan een vervolgproject. Daarin zou de ketenaanpak voor
enkele stoffen in de praktijk worden uitgeprobeerd. Dit onderdeel maakt
geen deel uit van deze rapportage omdat er nog nadere besluitvorming over
plaatsvindt.
1.3 Betrokken partijen
Naast de betrokkenheid vanuit diverse RD’en (Zeeland, Zuid-Holland,
Limburg, IJsselmeergebied, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Noordzee)
zijn bij dit project ook andere organisaties op betrokken geweest, namelijk:
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
• Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM);
• Ministerie Verkeer en Waterstaat/Directoraat Generaal Water
(V&W/DGW);
• Kiwa Water Research;
• RIWA.
1.4 Leeswijzer
In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op:
• de gevolgde aanpak en de werkwijze, achtergronden van
ketenaanpak en beïnvloedingsinstrumenten,
risicoschattingsmethoden en selectiemethode van ‘vergeten’ stoffen
in vergelijking met enkele KRW prioritaire stoffen (hoofdstuk 2).
• stofselectie, uitwerking van risico’s van stoffen en prioritering
(hoofdstuk 3).
• resultaten ketenaanpak generiek en voor de geselecteerde stoffen
(hoofdstuk 4).
• accenten ten aanzien van de ketenaanpak (hoofdstuk 5).
• conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2 Hoe is de studie aangepakt?
................................................................................

In dit hoofdstuk is de gevolgde werkwijze uiteengezet.
2.1 1e workshop “selectie van stoffen”
In de periode van 2001 - 2003 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de
aanwezigheid van ‘vergeten’ stoffen in de Nederlandse rijkswateren en
RWZI’s. In een workshop gehouden in mei 2004 zijn door de genodigde
deskundigen de belangrijkste resultaten van studies naar ‘vergeten’ stoffen
gepresenteerd. Het doel van deze 1e workshop was om aan de hand van het
uitgevoerde onderzoek en de kennis van de betrokkenen te komen tot een
eerste selectie van veel voorkomende probleemstoffen in het Nederlandse
oppervlaktewater, waarvoor vervolgens een ketenaanpak vorm zou kunnen
worden gegeven. De workshop heeft expliciet niet tot doel gehad een
landelijke prioriteitslijst voor ‘vergeten’ stoffen vast te stellen, maar zou wel
kunnen worden gezien als een eerste aanzet hiertoe.
...............................
Figuur 2
Locaties van ‘vergeten’ stoffenprojecten in Nederland die tijdens de
1e workshop besproken zijn.
Vergeten stoffen
R ijksw ater
R egionaal

R .w .z.i.’s
Industrie

project
o /e in houd
R ijn-1
o
screening
R ijn-2
o
do elstof analyse
M aas-1a
o
screening
Schelde
o
screening
N oordzee o
do elstof analyse
M aas-1b
e
screening
o= o ppervlaktew ater e= efflu enten

13

Ketenaanpak van probleemstoffen

analyse
G C /M S
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G C /M S
divers
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p eriode
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2 002-2003
2 001
2 00?
2 002-2003
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A . Jeuken
M . Schrap
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In figuur 2 zijn de locaties te vinden waar de projecten naar ‘vergeten’
stoffen zijn uitgevoerd. Daarnaast is in de figuur een nadere typering van de
onderzoeken opgenomen. Voor RWZI’s en industrie betreft het metingen in
effluenten. In de figuur is ook onderscheid gemaakt in meetcampagnes in
regionaal oppervlaktewater en rijkswater.
Naast het vaststellen van een stoffenlijst zijn in de 1e workshop een aantal
gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Het gaat hierbij onder andere
om de volgende zaken:
• de resultaten zullen zoveel mogelijk per stroomgebied worden
uitgewerkt;
• voor de geselecteerde stoffen zal naast een ketenaanpak ook
gekeken worden wat de milieurisico’s en gevaren van de stoffen
zijn. Hiertoe zijn methoden als COMMPS-, SOMS-, PEC/PNECrisicoschatting, MTR-overschrijding, ABM-toetsing en de
overschrijdingsfactor van het drinkwatercriterium toegepast;
• risico’s zullen bepaald worden op basis van de beschikbare
monitoring gegevens.
2.2 2e Workshop “ketenaanpak en risico’s geselecteerde stoffen”
In september 2004 is een 2e workshop georganiseerd die erop gericht was
informatie uit te wisselen en te discussiëren over de vergaarde
keteninformatie, risico’s en milieueigenschappen van de in de 1e workshop
geselecteerde ‘vergeten’ stoffen. Hiertoe zijn informatiebladen opgesteld
voor de verschillende stoffen (zie bijlage 2 van deze rapportage) met hierin
gegevens over:
• eigenschappen van de stof (milieu en fysisch/chemisch);
• gevaren en risico’s van deze stoffen voor mens en milieu;
• informatie over de productketen (productieproces en -locaties,
verkoopkanalen, formulering stof in producten, emissies naar
oppervlaktewater en/of afvalfase);
• inzicht hoe de ketens in elkaar steken en welke mogelijkheden er
zijn om emissies van de stoffen te beïnvloeden (waar heb je wel of
geen sturing en wie zou dit moeten doen?).
In figuur 3 is in meer detail weergegeven wat er in de informatiebladen aan
informatie is opgenomen.
Hierna zal eerst worden ingegaan op de informatiebehoefte in dit project en
welke bronnen zijn geraadpleegd. Daarna zullen de verschillende
onderwerpen uit de informatiebladen nader uiteen worden gezet.
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..............................
Figuur 3
Inhoud van informatiebladen
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Indicatieve worst- MTR
case PEC/NEC

ABM

6 Productielocaties
Nr.
Bedrijf

Locatie

R-zinnen

Land

7 Synthese route
8 Toepassing
Product

Type

9 Relevante emissieroutes
Product
Via

Volume (ton/jr)
Compartiment

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
Prioritaire stof KRW Zwarte lijst stof
Richtlijn
76/464/EEG

Prioritaire stof
binnen OSPAR

Notificatie
“marketing en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn 793/93/EEG

11 Analyse ketenbenadering
Actoren
Wet en regelgeving
12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies

2.3 Informatiebehoefte over ketens en risico’s
Voor het kunnen uitvoeren van een ketenanalyse zijn gegevens nodig over
productielocaties, synthese- en emissieroutes. Daarnaast is informatie nodig
over stofeigenschappen om de eventuele gevaren in te kunnen schatten en
de risico’s van de aangetroffen gehalten van stoffen te kunnen beoordelen.
Door middel van literatuuronderzoek is voor de geselecteerde stoffen zoveel
mogelijk kennis en informatie vergaard.
Naast het internet zijn hiertoe de volgende bronnen geraadpleegd:
• European Risk Assessment (EU-RAR);
• International Uniform Chemical Information Database (IUCLID);
• European chemical Substances Information System (ESIS);
• ECOSAR systeem;
• ECOTOX database;
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•
•
•

Internationale Normstelling Stoffen (INS)3;
RIZA database, Watson (2004), waaronder resultaten COMMPS
berekeningen;
European Chemicals Bureau (ECB internet site).

2.4 Stof- en milieueigenschappen
Voor de milieueigenschappen is gebruik gemaakt van zowel acute als
chronische toxiciteitseindpunten voor alg, kreeft en vis. Deze eindpunten
zijn afkomstig uit de Watson (2004) database. In een aantal gevallen zijn
gegevens gebruikt afkomstig van risicoschattingen die in internationaal
kader zijn uitgevoerd. De Watson database is ontwikkeld door het RIZA.
Deze database bevat een zeer uitgebreide serie aan monitoring gegevens
voor oppervlaktewater, afvalwater en toxiciteitsgegevens. Deze
toxiciteitsgegevens zijn binnen RIZA gebruikt om COMMPS-berekeningen
mee uit te voeren. De toxiciteitsgegevens in deze database zijn afkomstig uit
het project Internationale Normstelling Stoffen, ECOTOX (US-EPA) of het
QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) systeem ECOSAR.
2.5 Risicoschattingsmethoden
Verschillende risicoschattingsmethoden zijn gebruikt. In een aantal gevallen
is niet echt sprake van een risicoschatting maar eerder van prioritering
(COMMPS) of classificatie (ABM en SOMS). Om pragmatische redenen is
besloten om deze methoden onder één hoofdstuk “risicoschattingsmethoden” te laten vallen. Hieronder zullen de methoden kort worden
toegelicht.
2.5.1 COMMPS methode
De onderstaande passage over de COMMPS methode (Combined Monitoringbased and Modelling-based Priority Setting) is voor een groot deel ontleend
aan Berbee et al. (2004). De COMMPS methode (EC, 1999) is een
rekenmethode waarmee voor stoffen, met behulp van stofeigenschappen en
blootstellinggegevens, een prioritering gemaakt kan worden.
Voor de COMMPS berekeningen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van
gegevens over persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit. Bij de toepassing van
de COMMPS methode de volgende zaken centraal:
• het onderling belang tussen persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit
van een stof?
• op welke wijze speelt de concentratie mee bij het inschatten van het
milieubelang?
De COMMPS-methode is door de Europese Commissie gebruikt bij het
ontwikkelen van de lijst van prioritaire stoffen voor de Europese ‘Kaderrichtlijn
Water’ (EC, 1999). Deze methode prioriteert stoffen op basis van een
blootstellingsindex in combinatie met een effecten index (zie ook figuur 4).
Beide indexen zijn dimensieloos.

3

Het project INS werd voorheen Integrale Normstelling Stoffen genoemd. In 2004 is de naam

veranderd in Internationale Normstelling Stoffen.
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De blootstellingsindex wordt op basis van een reeks gemeten concentraties
genormaliseerd en ingeschaald in een range tussen 0-10. De I_EXP
(Index_EXPositie) is een maat voor de gemeten concentratie. Een toelichting op
deze berekeningen is te vinden in Barreveld et.al. (2001).
De I_EFF (Index_EFFecten) is samengesteld uit drie onderdelen: een
genormaliseerde maat voor de aquatische toxiciteit (schaal van 0-5), een
maat voor de bioaccumulatie (schaal van 0-3) en een maat voor de humane
toxiciteit (schaal van 0-2). In figuur 4 is te zien hoe deze drie afzonderlijke
effecten samen worden opgeteld tot een effectenindex. Dit getal ligt dus altijd
in de range van 0-10 en is net als de blootstellingsindex een dimensieloos getal.
...........................

Figuur 4

Schematische weergave COMMPS
methode.

Tot slot wordt de I_prior (prioriteiten-index) berekend door vermenigvuldiging
van de blootstellingsindex en de effectenindex. De uitkomst hiervan ligt in de
range van 0-100. Ook hier is een weging toegepast. De blootstelling wordt
even belangrijk geacht als de som van de effecten (beide kunnen maximaal een
score van 10 krijgen).
Een stof krijgt een prioriteit 0 indien de stof niet voorkomt of er geen effecten
optreden. Een stof scoort maximaal (100) indien de genormaliseerde
concentratie op ‘10’ uitkomt en de effecten samen ook ‘10’ scoren.
De COMMPS-berekeningen gebruikt in deze studie zijn niet opnieuw
uitgevoerd maar zijn gebaseerd op de onderliggende studies.
2.5.2 SOMS gevaarscategorieën
In het kader van vernieuwing van het stoffenbeleid is in Nederland het
programma Strategie Omgaan Met Stoffen (VROM, 2001) vormgegeven. In
dit programma is een methode opgenomen die stoffen indeelt in
gevaarscategorieën aan de hand van gevaar (zorg) voor mens en milieu, en
gebruik (blootstelling). In figuur 5 is een matrix opgenomen van de
zorgcategorieën (VROM, 2001). In eerste instantie lag het in de bedoeling
om aan de mate van zorg een inspanningsverplichting voor de producent te
koppelen. Op dit moment wordt alleen nadere aandacht besteed aan de
stoffen in de categorie ‘zeer ernstige zorg’. Op dit moment zijn er twee
acties die binnen het SOMS-programma doorlopen, het stoffenconvenant
met de industrie en het vormgeven van een kennisinfrastructuur voor de
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overheid. De overige activiteiten die binnen SOMS waren voorgenomen zijn
in afwachting van het internationale REACH-programma in de wacht gezet.
...................................

Figuur 5
SOMS gevaarscategorieën (VROM, 2001)

2.5.3 PEC/NEC risicoschatting
Binnen de Europese Inie wordt bij toepassing van het kennisgevingsbesluit
nieuwe stoffen voor de beoordeling van bestaande stoffen en de toelating
van bestrijdingsmiddelen de zogenaamde PEC/NEC-risicoschattingsmethode
toegepast (Predicted Effect Concentration/No Effect Concentration). Sterk
vereenvoudigd komt de methode er op neer dat de verhouding tussen de
PEC en de NEC een voorspelling geeft van eventuele potentiële risico’s voor
mens en milieu die optreden bij productie en gebruik. Indien de PEC/NEC
verhouding groter is dan 1 is er sprake van risico en indien de schatting
kleiner is dan 1 is dat niet het geval.
Indien de PEC/NEC ratio groter is dan 1 kunnen door de beoordelende
instantie aanvullende vragen worden gesteld aan bedrijven. In het uiterste
geval kan de verbodsrichtlijn (76/769/EEG) in stelling worden gebracht
waarbij het op de markt brengen, of verhandelen van een stof wordt
verboden. Binnen de Europese Unie wordt de risicobeoordeling uitgevoerd
met het door het RIVM ontwikkelde model EUSES (European Uniform
System for the Evaluation of Substances), waarmee een modelmatige
schatting van de blootstelling wordt gemaakt. In deze rapportage is aan de
hand van de beschikbare monitoringsdata in de stroomgebieden en de
milieueigenschappen een indicatieve PEC/NEC schatting gemaakt (de PEC in
dit rapport is dus een feitelijk gemeten concentratie!). Deze schatting heeft
dus geen officiële status en mag slechts in de context van deze studie
worden gehanteerd.
Indien er een Europese NEC-waarde voor een stof beschikbaar was voor een
stof is daar gebruik van gemaakt.
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2.5.4 MTR
In Nederland wordt binnen het project INS het maximum toelaatbaar
risiconiveau (MTR) vastgesteld op basis van ecotoxicologische en humaan
toxicologische gegevens. Het betreft hier een beleidsmatige niet wettelijke
getalsnorm per stof. Indien er op Europees niveau een norm is/wordt
vastgesteld zal deze binnen INS worden overgenomen. Daarnaast worden
nationaal “volgens een gedegen procedure” MTR’s afgeleid op basis van de
methode die binnen de Europese Unie gangbaar is (TGD, 2003). Ook is het
mogelijk voor het bevoegde gezag (VROM, V&W en LNV) om ad-hoc
MTR’s af te leiden met behulp van een snelle en eenvoudige methode, die is
vastgelegd in het INS-protocol (INS, 2004).
De onderbouwing van MTR’s vindt plaats op basis van ecotoxicologische
eindpunten. De methode voor het afleiden van MTR’s in het INS-protocol en
binnen de Europese Unie bestaat uit een aantal losse methodieken. De meest
geavanceerde statistische methode maakt gebruik van chronische NOECs (No
Observed Effect Concentrations) en kan alleen gebruikt worden indien
voldoende NOECs voorhanden zijn. Naast de statistische methode is er een
methode waar met veiligheidsfactoren wordt gewerkt. Deze methode kan uit
de voeten met een minimale gegevensset van alg, kreeft en vis en werkt met
zowel NOECs als acute L(E)C50s (Effect Concentratie waarbij 50% van de
testorganismen een negatief effect ondervindt of dood gaat). Naar mate er
minder gegevens voorhanden zijn wordt bij deze laatste methode de
veiligheidsfactor hoger. Deze veiligheidsfactoren variëren tussen de 10 en de
1000 en zijn in het verleden ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek naar
acuut/chronische ratio’s voor organismen, lab naar veld correcties en
interspecies variatie.
In deze studie is gekeken of er MTR-waarden beschikbaar zijn. Dit zal meestal
niet zo zijn omdat de stof eerst als probleemstof erkend moet worden. Voor de
prioritaire stoffen van de KRW zijn er soms al wel nationaal MTR’s beschikbaar.
Deze zullen worden vervangen als binnen Europa nieuwe normen worden
vastgesteld.
2.5.5 ABM
Voor de directe lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke
stoffen in oppervlaktewater is in Nederland op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) een vergunning vereist. Met
behulp van de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM; CIW, 2001) wordt
afhankelijk van de eigenschappen en schadelijkheid van de stof een
saneringsinspanning bepaald. Er zijn drie saneringsinspanningen te
onderscheiden:
A. Emissies van stoffen in de meest milieubezwaarlijke categorie
moeten worden gesaneerd conform de beste bestaande technieken
(bbt). Daarnaast wordt het effect van de lozing op het ontvangend
oppervlaktewater getoetst.
B. Stoffen die minder milieubezwaarlijk zijn moeten worden gesaneerd
conform de best uitvoerbare technieken (but); onder deze stoffen
vallen onder andere de zware metalen en organische micro
verontreinigingen (voor zover deze niet op de zwarte lijst staan)
maar ook ammoniak en nutriënten. Ook hier vindt een
immissietoets plaats.
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C. Voor de overige stoffen die van nature voorkomen zoals
bijvoorbeeld chloride en sulfaat is de saneringsinspanning alleen
afhankelijk van de waterkwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater (immissietoets).
2.5.6 R-zinnen
Binnen de Europese Unie gelden regels t.a.v. de gevaarsaanduidingen van
stoffen. Deze zijn bestemd voor de professionele gebruiker. Deze
aanduidingen zijn vermeld op de Veiligheid Informatie Bladen (VIB), ook wel
Material Safety Data Sheets (MSDS) genoemd. De betekenis van deze
risicozinnen en het gebruik hiervan is opgenomen in bijlage I van de
Europese stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en zijn direct te vertalen naar een
aanduiding van de waterbezwaarlijkheid. In de ABM wordt gebruik gemaakt
van de R-zinnen R45, 46, R50-53.
2.5.7 Drinkwatercriterium
In Nederland wordt een drinkwaternorm gehanteerd van 0,1 µg/l. Deze
norm wordt gebruikt voor bestrijdingsmiddelen, maar vaak ook voor andere
stoffen.
2.6 Criteria voor milieueigenschappen en risicoschattingsmethoden
In tabel 1 zijn voor de verschillende milieueigenschappen en
risicoschattingsmethoden criteria opgenomen die inzicht geven in ‘hoe erg
iets is’. De gebruikte kleuren geven een indicatie van de ernst of het gevaar
van de beschouwde parameter.
• groen; niet gevaarlijk, weinig schadelijk, geen risico, geringe zorg;
• geel; zorg;
• oranje; middelmatig gevaarlijk, schadelijk/giftig, risico niet uit te
sluiten, ernstige zorg;
• rood; gevaarlijk, zeer giftig, risico; zeer ernstige zorg.
...................................

Tabel 1
Inschaling milieueffecten van stoffen en rsicoschattingen van stoffen (inschatting van de auteurs).

Milieueigenschappen
Toxiciteit alg
Toxiciteit kreeft
Toxiciteit vis
Bioaccumulatie BCF
Oestrogeniteit
Log Kow
Biodegradatie
Risicoschattingsmethoden
COMMPS I-prior
SOMS zorgcategorie *1
PEC/NEC
ABM *2
Drinkwaternorm overschrijding *3

Criteria
>10 mg/l
>10 mg/l
>10 mg/l
<10
<1
>70% 28d

n.v.t.

0-10
GZ
<1
C
<1

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Z
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
*1 GZ=geringe zorg; Z=zorg; EZ=ernstige zorg; ZEZ=zeer ernstige zorg
*2 Saneringsinspannig A=bbt+immissietoets; B=but+immissietoets;C= immissietoets
*3 De factor waarmee de drinkwaternorm wordt overschreden
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1-10 mg/l
1-10 mg/l
1-10 mg/l
10-1000
+/1-3
wisselend

<1 mg/l
<1 mg/l
<1 mg/l
>1000
+
>3
<70% 28d

10-20
EZ
1-10
B
1-10

>20
ZEZ
>10
A
>10

Voor de meeste milieueigenschappen of risicoschattingsmethode zijn de
geselecteerde overgangen tussen de gevaarscategorieën gebaseerd op
uitgangspunten die binnen het milieuwerkveld gangbaar zijn. Een voorbeeld
hiervan is de log Kow en de BCF. Over het algemeen is aangenomen dat bij
een log Kow van > 3 en BCF>1000 er accumulatie optreed. Hier is een rode
kleur voor gehanteerd. Voor een log Kow van 1-3 (BCF 10-1000) is sprake
van een overgangsgebied waarbij enige accumulatie mogelijk optreedt.
Hiervoor is de oranje kleur gehanteerd. Als laatste is de log Kow ≤1 en BCF
<10 categorie waarbij geen of minimale accumulatie wordt verwacht. De
kleur groen is hiervoor gehanteerd. Het opdelen van de log Kow en BCF
waarden in de twee hierboven genoemde klassen 1-3 en <1 is gebaseerd op
arbitraire keuzen gemaakt door de auteurs. Ook voor een aantal andere
milieueigenschappen zijn keuzes gemaakt om categorieën te creëren.
Hieronder is de keuze beargumenteerd, waarbij soms ook referenties zijn
vermeld.
• Toxiciteit, afbreekbaarheid (biodegradatie); de gehanteerde
gegevens, concentratiegrenzen en afbraaksnelheden zijn gebaseerd
op de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM; CIW, 2000).
• Oestrogene werking; indien in de literatuur melding gemaakt wordt
van oestrogene-eigenschappen van een stof wordt een ‘+’
opgenomen en bij twijfel ‘+/-‘. Indien er niets bekend is of de
literatuur geeft aan dat de stof niet oestrogeen is wordt een ‘-‘
opgenomen.
• COMMPS; de drie categorieën zijn gebaseerd op COMMPS scores
voor prioritaire stoffen van de KRW. Deze scores zijn vrijwel altijd
groter dan 20. De categorieën 0-10 en 10-20 staan voor lage
prioritering en een middelmatige prioritering.
• SOMS zorgcategorieën (zie VROM, 2001).
• PEC/NEC; Binnen de Europese Unie wordt bij een PEC/NEC>1 risico
verondersteld en bij <1 niet. In deze studie is bij een relatief kleine
overschrijding van PEC/NEC 1-10 een middelmatig risico
verondersteld omdat er veel onzekerheid en spreiding kan zitten in
de meetresultaten en effecten.
• Drinkwatercriterium; In Nederland wordt bij de bereiding van
drinkwater een norm van 0,1 µg/l voor bestrijdingsmiddelen
gehanteerd. In deze studie is analoog aan de gangbare praktijk deze
norm ook voor andere stoffen gehanteerd. Indien een stof in een
gehalte lager dan de 0,1 µg/l wordt aangetroffen is de
overschrijdingsfactor <1. De twee ander categorieën beschrijven de
toename van overschrijding van het drinkwatercriterium met een
factor 1-10 en >10.

2.7 Ketenaanpak en beïnvloeding van de keten
Beïnvloeding van de keten d.m.v. het (inter)nationale stoffenbeleid
Stoffen worden toegepast in producten en preparaten, die uiteindelijk door
gebruikers en consumenten in de afvalfase gebracht worden. Voor een
effectieve ketenaanpak is het belangrijk om de stromen van
probleemstoffen te kennen om ze zo vervolgens te kunnen beïnvloeden.
Daarnaast is kennis over het procesmatige deel van de keten noodzakelijk
(wat zijn de belangengroeperingen en welke bevoegdheden/mogelijkheden

21

Ketenaanpak van probleemstoffen

hebben ze om invloed uit te oefenen op de keten, welke regelgeving speelt
een rol en zijn er alternatieve producten en/of stoffen?).
Een belangrijk instrument om ketens te beïnvloeden is de Europese
regelgeving op het gebied van stoffen. Deze richtlijnen zijn erop gericht het
milieu te beschermen maar ook om de ‘interne markt’ in de EU te
waarborgen. Zo zijn er stoffenrichtlijnen die alleen gericht zijn op milieu- en
volksgezondheidsaspecten terwijl andere het kader zijn voor het vrij op de
markt kunnen brengen en het verhandelen van stoffen en preparaten
(marketing & use). Milieu- en volksgezondheidsrisico’s worden in deze
‘marketing & use’ richtlijnen indirect meegenomen.
Voor ketenbeheer zijn de belangrijkste (dochter)richtlijnen:
• De verbodsrichtlijn 76/769/EEG waarmee aanvullende gegevens
kunnen worden gevraagd en waarmee stoffen in bepaalde
toepassingen verboden kunnen worden (denk aan sommige
toepassingen van ftalaten en cadmium).
• De EU stoffenrichtlijn, die primair gericht is op de interne markt
(79/831/EEG, 6 e wijziging 67/548/EEG), de richtlijn bestaande en
nieuwe stoffen, en de preparatenrichtlijn die gericht zijn op de
beoordeling en beperking van risico’s voor mens en milieu
(793/93/EEG, 67/548/EEG en 1999/95/EEG).
• De belangrijkste EU richtlijnen voor het waterkwaliteitsbeheer die
specifiek gericht zijn op het reduceren of beëindigen van emissies
naar het oppervlaktewater (De Kaderrichtlijn Gevaarlijke Stoffen,
76/464/EEG; de Kaderrichtlijn Water, 2000/60/EEG; de IPPC
richtlijn, 96/61/EEG).
• EU richtlijnen voor specifieke stofgroepen die primair gericht zijn op
het op de markt brengen van deze stoffen maar waarbij wel een
milieu- en volksgezondheidsbeoordeling wordt uitgevoerd:
toelating van bestrijdingsmiddelen (91/414/EEG);
diergeneesmiddelen (81/851/EEG en 81/852/EEG);
biociden (98/8/EEG).
• EU richtlijnen voor specifieke stofgroepen die primair gericht zijn op
het op de markt brengen van deze stoffen waarbij geen milieu en
volksgezondheidsbeoordeling wordt uitgevoerd (mens indirect
blootgesteld door stoffen in drinkwater):
geneesmiddelen (65/65/EEG, laatstelijk gewijzigd in 75/318/EEG
en 75/319/EEG);
cosmetica (76/768/EEG);
voedseladditieven (89/107/EEG en 95/2/EEG);
geur- en smaakstoffen in voedingsproducten (88/388/EEG);
meststoffen (76/116/EEG).
De risicobeoordeling voor consumenten en werknemers wordt in vrijwel alle
richtlijnen meegenomen. Bij “marketing & use” worden de risico’s
beoordeelt voor de professionele gebruiker zoals bijvoorbeeld werknemers
in een fabriek of een hovenier die een onkruidbestrijdingsmiddel toepast en
tijdens het gebruik wordt blootgesteld. In het geval van
consumentenblootstelling moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het
inschatten van humane risico’s van bestrijdingsmiddelenresiduen bij het
toepassen van deze middelen op groente en fruit. Bedacht moet worden dat
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het inschatten van deze risico’s gebeurt voor het op de markt brengen en
dat het hier berekende potentiële risico’s betreft. Het zijn
modelberekeningen die geen directe relatie hebben met de emissies die echt
vrijkomen. Wel zijn er binnen “marketing & use” zogenaamde risico
management strategieën geformuleerd waarmee emissies aan de bron of op
basis van hun milieueffecten zoveel mogelijk worden beperkt. Dit komt er
op neer dat indien de voorspelde milieueffecten onacceptabel zijn (berekent
met een model) er zoveel mogelijk aan knoppen gedraaid wordt om alsnog
de milieueffecten acceptabel te krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een kleine wijziging in het productieproces waarmee de
berekende emissies lager zijn. In de praktijk blijkt dat dit generieke beleid de
emissies naar het milieu beter beheersbaar heeft gemaakt maar dat dit geen
garanties geeft voor het al dan niet aanwezig zijn van stoffen in het milieu,
in soms onacceptabele gehalten.
In figuur 6 is de complexe relatie tussen beoordeling van stoffen in het
waterbeleid en het ‘toelatingsbeleid’ voor nieuwe stoffen weer gegeven. In
het waterbeleid wordt naar relatief weinig stoffen gekeken (ca. 200).
Daarentegen wordt in het toelatingsbeleid stoffen naar 100.000 stoffen
gekeken.
...................................
Figuur 6
Grafische weergave van de invloed van ‘marketing & use’ richtlijnen op de waterkwaliteit. Het blijkt dat

deze richtlijnen er zeker toe bijdragen dat er minder emissies naar het oppervlaktewater gaan, maar dat
daadwerkelijke emissies van stoffen als gevolg van het toelaten op de markt niet wordt voorkomen. De
enige wijze waarop emissies nihil worden is als een stof wordt verboden. In de praktijk blijkt dit slechts
zelden voor te komen. Bij de waterkwaliteitsrichtlijnen wordt meestal naar heel andere stoffen gekeken
dan bij de stoffenrichtlijnen (marketing & use)
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1 3 2 s to f fe n
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IP P C 9 6 / 6 1 / E E G
S te d e lijk a fv a lw a te r 9 1 / 2 7 1 / E E G
D rin k w a te r 7 5 / 4 4 0 / E E G

Naast de Internationale regelgeving is er op nationaal niveau ook Wet- en
regelgeving die gebruikt kan worden om invloed uit te oefenen op de keten.
Naast het op het oppervlaktewater gerichte Wvo instrument is er de Wet
milieubeheer, die gericht is op de algemene milieukwaliteit. Nationaal is ook
de Wet milieugevaarlijke stoffen Wms) van kracht. De uitvoerende taken
binnen de Wms sluiten aan de Europese regelgeving op het gebied van
indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten. De wet is
gericht op het beschermen van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen.
In bijlage 1 is het (inter)nationale stoffenbeleid en de daaraan gekoppelde
regelgeving verder uiteengezet.
Beïnvloeding van de keten d.m.v.andere methoden
Naast nationale en internationale richtlijnen en regels zijn er mogelijkheden
om via convenanten of ministeriële regelingen de keten te beïnvloeden. Een
voorbeeld van zo’n convenant uit het verleden zijn de fosfaatvrije
wasmiddelen.
Daarnaast zijn er milieubelangen- en consumentenorganisaties die door
middel van publieke opinievorming de producenten er toe kunnen aanzetten
andere stoffen in hun producten te gebruiken.
Voorbeeld 1 ketenbeïnvloeding:
Een praktijkvoorbeeld van ketenbeïnvloeding is het uit de handel nemen
van bijtringen voor baby’s waarin ftalaten waren verwerkt. Na de
wetenschappelijke constatering van mogelijke hormoonverstorende werking
van de ftalaten bij opname via de mond zijn de betreffende bijtringen
verboden. Het verbod gaat hier over het niet op de markt mogen brengen
van speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door
kinderen jonger dan drie in de mond te worden genomen (1999/815/EEG).
Met name de negatieve publieke opinie en consumentorganisaties hebben
hier aan het uiteindelijke verbod bijgedragen.
Voorbeeld 2 ketenbeïnvloeding:
Een heel ander voorbeeld van beïnvloeding van de keten waarmee
vervuiling van het milieu wordt tegengegaan is dat de overheid door
middel van het heffen van hoge accijns op dieselbrandstof en een extra
belasting op dieselvoertuigen (extra hoge BPM-toeslag) het gebruik
emissies door dieselvoertuigen wil ontmoedigen.
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3 Stofselectie, milieueigenschappen en risico’s
................................................................................

3.1 Stoffenselectie 1e workshop
Het resultaat van de tijdens de 1 e workshop gehouden voordrachten leverde
een selectie van negentien stoffen op, waaronder naast ‘vergeten’ stoffen
ook enkele prioritaire stoffen van de KRW (Kaderrichtlijn Water). In tabel 2
zijn deze stoffen weer gegeven. De selectie van de stoffen werd vooral
bepaald door het regelmatig voorkomen van stoffen in zoet of zout
oppervlaktewater en prioritering met de COMMPS-methode. Omdat de lijst
te lang is om in dit project helemaal te kunnen uitwerken is besloten om aan
een beperkt aantal stoffen aandacht te schenken. Deze zijn in de tabel
blauw geaccentueerd. De prioritaire stoffen van de KRW zijn in tabel 2 geel
gekleurd.
...................................

Tabel 2
Geselecteerde stoffen tijdens de 1e workshop; voor de in blauw gearceerde stoffen is in dit rapport een verdere uitwerking
opgenomen. KRW stoffen zijn geel geaccentueerd. Nonylfenol en pentabroomdifenylether zijn in het kader van dit project verder
uitgewerkt.

Stof

Cas-nummer

Toepassing

HHCB

1222-05-5

Geurstof, wasmiddelen, musk

AHTN

1506-02-1 / 21145-77-7 Geurstof, wasmiddelen, musk

Di-(2-ethylhexyl)-adipaat

103-23-1

Weekmaker

DEHP

117-81-7

Weekmaker

TXIB

6846-50-0

Weekmaker

DBP

84-74-2

Weekmaker

DIBP

84-69-5

Weekmaker

Nonylfenolethoxylaten (NPE's)

9016-45-9

Schoonmaak

Nonylfenol (NP)

104-40-5 / 25154-52-3

Zepen, schoonmaak

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

115-96-8

Brandvertrager

Tris(2-chloor-1-propyl)fosfaat

6145-73-9

Brandvertrager

Pentabroomdifenylether (PBDE)

32534-81-9

Brandvertrager

Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)

25637-99-4 / 3194-55-6 Brandvertrager

2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol (BHT)

128-37-0

Antioxidant

PFOS

2795-39-3

Surfactant

Surfynol 104

®

126-86-3

Corrosie-inhibitor, schuimremmer, bevochtigingsmiddel

Acridine

260-94-6

Verontreiniging textielkleurstoffen

Benzofenon

119-61-9

Hulpmiddel zepen

Siliconen

-

Siliconen

De gevolgde methode voor selectie van stoffen is in feite een vrij grove
‘stofkam’ die om nadere verfijning vraagt. Over de stoffen die niet
geselecteerd zijn voor uitwerking van de ketenaanpak (wit in tabel 2) zal in
bijlage 3 kort iets gezegd worden. Redenen om ze niet te selecteren waren

25

Ketenaanpak van probleemstoffen

twijfels over de betrouwbaarheid van de analyses in water en onvoldoende
informatie over gebruik van de stoffen.
3.2 2e workshop
In de 2e workshop is informatie uitgewisseld over de geselecteerde
‘vergeten’ stoffen en is een discussie gehouden over de ketenaanpak en de
risico’s. Dit is gedaan aan de hand van de in bijlage 2 opgenomen
informatiebladen. De discussie ging voor een groot deel over de
eigenschappen, gevaren en risico’s van deze stoffen voor mens en milieu.
Daarnaast is gesproken over de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van
dataselectie en uitgangspunten bij de risicoschattingen.
Na afloop van de 2e workshop is besloten twee van de Kaderrichtlijn water
(KRW) stoffen uit tabel 1 mee te nemen (nonylfenol en pentabroomdifenylether) als referentiestoffen.
3.3 Monitoringgegevens oppervlaktewater en RWZI voor de geselecteerde
stoffen
In tabel 3 zijn de concentratiegegevens opgenomen zoals die in
verschillende studies zijn gerapporteerd. De meetgegevens hebben
betrekking op de periode 2001-2003. Bij de interpretatie van tabel 3 is van
belang om rekening te houden met het feit dat in het Maasstroomgebied,
en incidenteel in het Rijnstroomgebied, slechts gegevens beschikbaar zijn
‘na filtratie’. De totaalgehalten zullen dan hoger kunnen zijn.
...................................

Tabel 3
Monitoringgegevens van de geselecteerde stoffen.

Stof

Rijn
stroomgebied
µg/l

HHCB

0.004-0.015

AHTN

0.001-0.005a
b

0-0.127
0-14

Schelde

Noordzee

µg/l

µg/l

RWZI’s
Maasstroom
gebiedg
µg/l

d,e,g

b

0-4.8

b

aangetoond

h/j

DEHP

0-1.4

Nonylfenolethoxylaten (NPE's)

0.01-0.28a

aangetoondb

aangetoondb

aangetoondk

Nonylfenol (NP)

0.15-0.28a

aangetoondb

aangetoondb

aangetoondk

0-0.21d,e

Tris(2-chloorethyl)fosfaat
Pentabroomdifenylether (PBDE)

0-0.000393i

gem.

med.

2.85

1.81

0.96

0.74

3.63

0

0.42

0.58

aangetoondj

2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol (BHT) 0.01-1.16c,d

0-0.5d,e

0.81

0.37

Surfynol 104®

0-0.325d,e

2.4

0

0.11

0.04

Acridine

0-0.92

a

Geerdink en Schrap (2004),

f

berekend uit Schrap (2004): 5-30 ug/kg d.s. en 30 mg z.s./l

i
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a

Maas
stroomgebied
µg/l

b

d,e

Wagemaker et al. (2003) c Geelen et al. (2004)
g

d

na filtratie e Jeuken et al (2004)

Berbee et al (2004)
j

h

Reuther (2004)/ Laane et al (2000)

berekend uit Geerdink et al (2004): 0-13.1 µg/kg d.s. en 30 mg z.s./l Akerman et al (2004), k Jonker (2004)
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3.4 Milieueigenschappen geselecteerde stoffen
In tabel 4 zijn de milieueigenschappen van de geselecteerde stoffen
weergegeven, inclusief de KRW-stoffen nonylfenol en
pentabroomdifenylether. Conform tabel 1 uit hoofdstuk 2 zijn de
milieueigenschappen per criterium voorzien van een kleur. Deze kleuren
geven een indicatie van de ernst of het gevaar van de beschouwde
parameter4.
Uit de resultaten blijkt dat de meeste ‘vergeten’ stoffen behoorlijk toxisch
zijn voor aquatische organismen. De prioritaire stof nonylfenol is het meest
toxisch, terwijl voor PBDE geldt dat aquatische toxiciteitsgegevens niet
relevant zijn omdat de stof vooral in sediment of aan zwevend stof
voorkomt. Tris(2-chloorethyl)fosfaat en surfynol 104® blijken duidelijk
minder toxisch te zijn. Opvallend is dat vissen de minst gevoelige
organismen voor de hier geselecteerde stoffen lijken te zijn.
Uit tabel 4 blijkt eveneens dat de log Kow waarden van alle vergeten
stoffen hoog zijn. Omdat de gehalten voor BHT in de Rijn, HHCB, acridine,
surfynol 104®, BHT en tris(2-chloorethyl)fosfaat in de Maas gebaseerd zijn
op gefiltreerde monsters, mag hieruit geconcludeerd worden dat de totaal
gehalten voor deze stoffen in het oppervlaktewater veel hoger zullen liggen.
Er is immers een directe relatie tussen de log Kow en de adsorptie aan
zwevend stof.
...................................

Tabel 4
Milieueigenschappen van geselecteerde stoffen (Watson, 2004).
Stof

Toxiciteit alg
mg/l

Toxiciteit kreeft
mg/l

Toxiciteit vis
mg/l

LogKow

Bioaccumulatie
BCF

Halfwaarde
biodegradatie
(dagen)

Oestrogeniteit

HHCB

0,7

0,9

1,4

5,9

1600

93

+

AHTN

0,4

0,8

1,4

5,7

600

95

-

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

2,2

392

90

2,6

0,42

40

-

2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol (BHT)

0,2

0,7

11

5,6

600

slecht

-

Surfynol 104

15

91

3,8

2,8

120

27,3

-

0,24

0,7

2,5

3,6

83

slecht

-

-

-

-

7,9

27400

slecht

+

0,03

0,02

0,11

4,5

1280

150

+

Acridine
Pentabroomdifeylether
Nonylfenol

De log Kow- en BCF-waarde van tris(2-chloorethyl)fosfaat en surfynol 104®
blijken iets lager te zijn dan die van de andere stoffen.
De meeste stoffen in tabel 4 zijn slecht afbreekbaar zijn (surfynol104® nog
het minst slecht).

4

De in tabel 5 gebruikte kleuren geven een visueel beeld van de ernst of het gevaar van een stof

voor de beschouwde milieueigenschap of risicoschattingsmethode. Deze keuzes zijn gemaakt door
de auteurs.
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Opmerkelijk is ook dat de stof HHCB, die als geurstof wordt toegepast in
wasmiddelen, oestrogene eigenschappen heeft (ECB nieuwsbrief). Dit is
opmerkelijk omdat vergelijkbare geurstoffen deze eigenschap niet hebben
(bijv. AHTN). Ook de prioritaire stoffen van de KRW nonylfenol en
pentabroomdifenylether leiden tot oestrogene effecten (COM, 1999).
3.5 I-prior waarden voor de geselecteerde stoffen
In tabel 5 zijn de I-prior waarden weergegeven voor de geselecteerde en de
twee uitgekozen prioritaire stoffen van de KRW, zoals die zijn berekend met
de COMMPS-methode. De uitkomsten van deze berekeningen hebben
betrekking op de aquatische toxiciteit en bioaccumulatie. Daarbij zijn in het
oppervlaktewater aangetroffen stoffen als zijnde persistent verondersteld.
De I-prior gegevens voor het Rijnstroomgebied zijn voor het merendeel
ontleend aan Geerdink et al, 2004. Voor het Maasstroomgebied betreft het
berekeningswaarden gebaseerd op gemeten concentraties na filtratie
(Berbee et al., 2004, Jeuken en Barreveld, 2004). Omdat de aan deeltjes
gebonden fractie daarin niet is verdisconteerd zullen I-prior waarden voor
het Maasstroomgebied in feite hoger horen te zijn.
................................

Tabel 5
I-prior waarden van de
geselecteerde stoffen (exclusief
humane toxiciteit).

I-prior
Stof

Rijnstroomgebied

Maasstroomgebiedb

HHCB

23.4

21.8

AHTN

16.7

DEHP

28.8a

Nonylfenolethoxylaten (NPE's)

20.2

Nonylfenol (NP)

24.0

29.6

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

15.4

Pentabroomdifenylether (PBDE)

15.2c

2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol (BHT)

27.9

Surfynol 104

®

Acridine

18.0
16.6

a

I-prior berekend op basis van metingen bij Lobith (Wagemaker et al., 2003).

b

I-prior berekend op basis van gehalten na filtratie (Jeuken en Barreveld, 2004).

c I-prior berekend op basis van de effectgegevens voor sediment (EC, 1999) en de gehalten in

zwevend stof uit Geerdink en Schrap, 2004.

3.6 Risicoschattingen geselecteerde stoffen
In tabel 6 zijn de resultaten van de risicoschattingen van de geselecteerde
stoffen, inclusief de twee KRW prioritaire stoffen weergegeven. Conform
tabel 1 uit hoofdstuk 2 zijn de risicoschattingen per criterium voorzien van
een kleur. Deze kleuren geven een indicatie van de ernst of het gevaar van
de beschouwde parameter. Voor geen van de stoffen bestaat een MTRwaarde. Deze parameter is dan ook buiten beschouwing gelaten. Dit geldt
ook voor de R-zinnen omdat deze een direct voortvloeisel zijn van de
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eigenschappen van stoffen die al door de andere methoden afgedekt zijn
(SOMS, ABM).5
...................................

Tabel 6
Risicoschattingen van geselecteerde stoffen (zie ook tabel 1 in hoofdstuk 2.6
Stof

COMMPS I-prior

SOMS zorgcategorie

PEC/NEC

ABM

drinkwater
normoverschrijding

HHCB

23,4

Z

0,02

A

1,3

AHTN

16,7

Z

0,001

A

<1

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

15,4

ZEZ

0,1

A

2,1

2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol
(BHT)

27,9

Z

5,8

A

11,6

18

GZ

0,09

B

3,3

Acridine

16,6

ZEZ

3,8

A

9,2

Pentabroomdifenylether

15,2

ZEZ

0,003

A

<1

24

EZ

1,8

A

2,8

Surfynol 104

Nonylfenol

*1 GZ=geringe zorg; Z=zorg; EZ=ernstige zorg; ZEZ=zeer ernstige zorg
*2 Saneringsinspannig A=bbt+immissietoets; B=but+immissietoets;C= immissietoets
*3 De factor waarmee de drinkwaternorm wordt overschreden

Uit de COMMPS-scores in tabel 6 blijkt dat de voorspelde risico’s voor
‘vergeten’ stoffen zich in dezelfde orde van grote bevinden als die voor
nonylfenol en pentabroomdifenylether. Dit wordt met name veroorzaakt
door de hogere toxiciteit van deze prioritaire stoffen bij een relatief lage
blootstelling.
Uit de resultaten blijkt dat tris(2-chloorethyl)fosfaat en acridine de hoogste
SOMS score geven (ZEZ). Dit wordt niet veroorzaakt door de milieueffecten
maar door de mutagene eigenschappen van deze stoffen. Het is opmerkelijk
dat stoffen als acridine niet verboden zijn. Dit geldt ook voor de brandvertrager tris(2-chloorethyl)fosfaat die gebruikt wordt in kleding en
meubels. Via waswater komt deze brandvertrager in het milieu terecht.
Zowel acridine als tris(2-chloorethyl)fosfaat worden in oppervlaktewater
boven de drinkwaternorm van 0,1 µg/l aangetroffen. De overschrijdingen
zijn een factor 2 voor tris(2-chloorethyl)fosfaat en een factor 9 voor
acridine. Ook voor de stoffen HHCB, BHT en surfynol wordt de
drinkwaternorm overschreden.
Voor de PEC/NEC waarde geldt dat de prioritaire stof van de KRW
nonylfenol een score boven de 1 heeft. Dit geldt ook voor de vergeten
stoffen BHT en acridine. Impliciet betekent dit dat effecten op
waterorganismen niet uitgesloten kunnen worden bij de huidige
concentraties in Rijn en Maas. Indien de PEC/NEC schatting in het officiële

5

De in tabel 6 gebruikte kleuren worden toegepast om een visueel beeld te geven van de ernst of

het gevaar van een stof voor de beschouwde milieueigenschap of risicoschattingsmethode. Deze
keuzes zijn gemaakt door de auteurs.
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“marketing en use” kader boven de 1 komt kunnen aanvullende vragen
gesteld worden aan de producent of kan de stof in het uiterste geval
verboden worden. Voor pentabroomdifenylether geldt dat de milieueffecten
met name verwacht worden in het sediment en zwevend stof. De stof heeft
een dusdanig hoge log Kow waardoor de stof nauwelijks oplost in het
water.
Op grond van de milieueigenschappen moet geconstateerd worden dat alle
‘vergeten’ stoffen en de twee prioritaire stoffen conform de ABM de
hoogste saneringsinspanning met zich mee brengen. Dit geldt niet voor
surfynol104®.
3.7 Onderlinge weging prioriteringsmethoden
Een vraag die opkomt bij het naast elkaar presenteren van verschillende
risicoschattingsmethoden is, welke uitkomsten het belangrijkst zijn. Eigenlijk
is deze vraag ook niet objectief te beantwoorden. Wel is duidelijk dat met
de keuze van een methode er een andere prioriteit uitkomt. In figuur 7 zijn
de resultaten van een methode gepresenteerd waarmee de uitkomsten van
de verschillende risicoschattingsmethoden uit tabel 6 tot één getal kunnen
worden opgeteld. Hiertoe is aan de verschillende risicoschattingsmethoden
een score toegekend. Alle scores bij elkaar geeft een maximale score van
100 punten. De toegekende maximale score per risicoschattingsmethode is
arbitrair en is gebaseerd op de persoonlijke mening van de auteurs. De
bedoeling is om te komen tot stoffen die aandacht moeten krijgen binnen
de ketenaanpak en welke niet. De twee methoden die in de EU worden
gebruikt (PEC/NEC en COMMPS KRW) hebben de hoogste score gekregen,
gevolgd door SOMS, het drinkwatercriterium en de ABM. In de tabel 7 zijn
de gehanteerde scores terug te vinden.
...................................

Tabel 7
Scores voor de berekening van het
totaal berekend potentieel risico.

COMMPS I-prior

SOMS zorg-categorie

PEC/NEC

ABM

drinkwater
normoverschrijding

30

15

30

10

15

15

10

15

5

7,5

0

5

0

0

0

Totaal score
100

0

Uit figuur 7 blijkt dat de stof BHT vrijwel net zo hoog scoort als nonylfenol.
Ook acridine scoort hoog. De prioritaire stof PBDE komt niet hoog uit. Dit
komt omdat de COMMPS-score voor PBDE in de waterfase laag uitvalt.
Deze stof wordt immers vooral aangetroffen in sediment. Dit is ook de
reden voor de lage PEC/NEC-schatting en de overschrijding van de
drinkwaternorm. Indien de risicoschattingsmethodes gebaseerd zouden zijn
op sedimentgegevens zou PBDE vrijwel even hoog scoren als nonylfenol. De
stoffen AHTN en surfynol 104® lijken het minst risicovol. Uitvoeren van een
ketenaanpak voor deze stoffen is daarom minder belangrijk. Gesteld kan
worden dat de ‘vergeten’ stoffen BHT, acridine, HHCB en TCEP (in deze
volgorde) het meeste aandacht zouden moeten krijgen bij een eventuele
ketenaanpak.
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...................................

Figuur 7
Berekening ’totaal potentieel risico’ voor geselecteerde stoffen. Blauw zijn ‘vergeten‘ stoffen en geel zijn prioritaire stoffen KRW.
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Nonylfenol
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TCEP
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AHTN

Surfynol 104

Totaal berekend potentieel risico

60

70

80

90

100

COMMPS I-prior

SOMS zorg-categorie

PEC/NEC

ABM

drinkwater
normoverschrijding

Totaal berekend
potentieel risico

HHCB

30

5

0

10

7,5

52,5

AHTN

15

5

0

10

0

30

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

15

15

0

10

7,5

47,5

2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol
(BHT)

30

5

15

10

15

75

Surfynol 104

15

0

0

5

7,5

27,5

Acridine

15

15

15

10

7,5

62,5

Pentabroomdifenylether

15

15

0

10

0

40

Nonylfenol

30

10

15

10

7,5

72,5

Stof

Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat een beperkte variatie van de scores in
tabel 7 vrijwel geen wijzigingen in de volgorde van de stoffen
teweegbrengt. Indien alle categorieën even zwaar zouden worden
meegeteld (20 punten per categorie in tabel 7) verandert de volgorde zelfs
niet.
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4 Ketenaanpak
........................................................................................

4.1 Ketenaanpak van stoffen in de praktijk
Binnen een productketen is een aantal stappen te onderscheiden (zie tabel
8). Elk van die stappen biedt in principe mogelijkheden om de keten te
beïnvloeden. In onderstaande opsomming zijn deze terug te vinden en is
een voorbeeld voor PCB’s uitgewerkt. De effectiviteit van de stappen lijkt
van boven naar beneden af te nemen. Stoppen met de productie van een
stof is heel effectief. Dit zal echter bij de producent van een product
weerstand oproepen. Helemaal onderaan in tabel 8 vinden we reacties van
groeperingen die met de consequenties van probleemstoffen worden
geconfronteerd. Daar zit vooral de beleidsmatige en publicitaire
drukopbouw. Voldoende drukopbouw aan het eind van de keten tezamen
met de beschikbaarheid van alternatieven kan leiden tot stoppen met het
gebruik van een schadelijke stof.
..........................
Tabel 8
Stappen in het ketenbeheer aan
de hand van PCB’s

Stap in de keten

Mogelijke aanpak

-

primaire keten
productie, verkoop

-

-

-

-

formulering in de
vorm van producten
gebruiksfase

-

verwerkingsfase

-

-

sink in het milieu

Voorbeeld uitwerking

stof niet meer maken
ontwikkeling
alternatieven
eisen stellen aan een
product
beïnvloeden van de
consument

-

PCB
productieverbod

-

-

-

stof effectief verwerken
behandeling RWZI

-

saneren

-

geen PCB’s in
condensatoren
electriciteitssector
kiest voor
alternatieven
PCB’s bij voldoende
hoge temperatuur
verbranden,
lozingseisen
wel of niet PCB
houdend slib
opslaan
normstelling voor
PCB’s
aandacht vragen
voor
gezondheidsproble
men door PCB’s

-

-

-

consequenties voor
drinkwaterproductie
, natuurbeheer,
industrieel
watergebruik

-

-

stof verwijderen bij
gebruik van
oppervlaktewater
internationaal overleg
over oplossingen

-

Ketenaanpak is duidelijk iets dat niet altijd nationaal kan worden uitgevoerd,
maar wat bijna altijd internationale aspecten in zich heeft. Als hoofdregel
geldt dat hoe duidelijker het probleem is (schadelijkheid van een stof
erkend, negatief imago bij de consument, stofconcentraties boven de
normen, alternatieven mogelijk) des te gemakkelijker is aan ketenaanpak
invulling te geven. Al die elementen moeten zijn ingevuld anders stagneert
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de aanpak. Maar zelfs dan is het vaak moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan de
moeizame inperking van het gebruik van sigaretten.
In figuur 8 is in meer detail de algemene opzet van ketenaanpak
weergegeven en is ook de relatie met actoren in de keten gelegd.
...................................

Figuur 8
Voorbeeld van een fictieve productketen met de actoren die direct betrokken zijn bij het productieproces en actoren die het proces kunnen
beïnvloeden. Gebruikerinformatie voor de professionele gebruiker wordt via veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) in de keten doorgegeven. Het
gevolg is dat verwerkers geen of weinig zicht hebben op de stoffen die ze tegen komen. Grondstoffen worden in de figuur van links naar
rechts in de gebruiksketen gebracht. Emissies naar water vinden plaats tijdens productie, formulering, gebruik en verwerking. Voor productie,
formulering en verwerking worden de emissies gereguleerd met de Wvo en de Wm. In de gebruiksfase van veel producten vindt vrijwel geen
regulering plaats.

•VROM

•Producent
•Branches

Grondstof
Productie

Verkoop

•Primaire producent

•Tussenhandel

Formulering
•Secundaire
producent

•Consumenten
•Cons. Bonden
•Milieu NGO’s

Gebruik

•VROM, V&W
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•Milieu NGO’s
•Unie v. watersch.
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Drinkwater
•Drinkwaterbedrijven
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Voor een geslaagde ketenaanpak moet er in allerlei overleggen met
belanghebbenden in de keten (actoren) tot een oplossing worden gekomen.
De belangen van de verschillende actoren kunnen met elkaar in lijn liggen,
maar ook haaks op elkaar staan. Producenten van stoffen stellen
continuering van hun productie voorop, terwijl voor andere partijen heel
andere zaken van belang zijn (tabel 9).
Binnen het ketenbeheer heeft de overheid een beperkte invloed. Het
bedrijfsleven probeert te opereren binnen de regels die diezelfde overheid
heeft opgesteld. Probleemstoffen die voldoen aan de ‘marketing & use’
regelgeving kunnen daarom moeilijk worden aangepakt zonder dat
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internationaal vastgelegde regelgeving wordt aangepast.
Milieugroeperingen kunnen via het spoor van publieke opinievorming
bedrijven en overheden beïnvloeden om probleemstoffen te vervangen of
regelgeving te laten aanpassen.

...............................

Tabel 9
Actoren die in de keten een
belangrijke rol spelen

Stap in de keten

-

primaire keten
productie, verkoop
formulering in de
vorm van producten
gebruiksfase
verwerkingsfase

-

sink in het milieu

-

consequenties voor
drinkwaterproductie
natuurbeheer,
industr. watergebruik

-

Actoren: nationaal

Actoren: internationaal

producent
branchevereniging
branchevereniging
overheid
VROM
Unie v. Waterschappen,
V&W, VROM
RWS, Unie v.
Waterschappen,
milieugroeperingen
VEWIN, RWS, Unie van
Waterschappen,
milieugroeperingen

producent
branchevereniging
branchevereniging
EC

milieugroeperingen

drinkwaterorganisaties,
EC, industrie,
milieugroeperingen

Intermezzo broombrandvertragers
Greenpeace heeft medio november laten weten dat broombrandvertragers,
musken en weekmakers zijn aangetroffen in het bloed van een aantal
Nederlanders. De broombrandvertragers worden gebruikt in onder meer
computers. In dezelfde week werd bij het hoofdkantoor van Hewlett
Packerd (HP) in Utrecht actie gevoerd om de milieu- en
gezondheidsproblemen duidelijk te maken. Duizend HP-computers bleven
na vertrek van Greenpeace bij het bedrijf achter. In een mededeling van HP
nadien werd gezegd dat het bedrijf binnen de regels de stoffen laat
gebruiken. Op 21 november werd in het radioprogramma Vroege Vogels
verteld dat het Finse bedrijf Nokia inmiddels van andere stoffen gebruik
maakt. De vraag is of door deze publicitaire druk HP ook zal gaan
nadenken of er alternatieven kunnen worden gebruikt.
Heel veel stoffen komen via productgebruik diffuus in huishoudens vrij en
via de riolering en de zuiveringsinstallaties bereiken ze voor een deel het
oppervlaktewater. Voor industriële lozingen kan dit overigens ook het geval
zijn. Een ketenaanpak heeft het voordeel dat op één of meer plekken in de
keten maatregelen worden getroffen waardoor in feite de gehele emissie
afneemt of zelfs helemaal verdwijnt. Voordeel van deze aanpak is dat sterk
diffuus gebruik in allerlei verschillende producten ook wordt aangepakt.
Vaak vereisen dergelijke maatregelen richtlijnen van de EU die breed
doorwerken (richtlijn 76/769/EEG). Alvorens dit soort maatregelen worden
doorgevoerd is uitgebreid overleg noodzakelijk in de EU en moeten
risicobeoordelingen plaatsvinden. Voor geaccepteerde zeer bezwaarlijke
stoffen zoals NPE en PBDE is dit een haalbare aanpak. Voor veel stoffen die
beleidsmatig nog niet zo’n hoge status hebben is dit een moeilijke weg.
Binnen de EU zal een continue doorlopende ‘substance by substanceaanpak’ weerstand oproepen (grote tijdsinvestering). In veel gevallen zal
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een verdergaande eindzuivering van rwzi-effluenten ook kansen bieden. Dit
betekent dat via betere ‘end of pipe’ zuivering (4e trap) verdere verbetering
van de effluentkwaliteit kan worden bereikt. Deze methode kan
mogelijkheden bieden omdat veel van de geconstateerde
microverontreinigingen zich hechten aan zwevend stof in de
zuiveringsinstallaties. Via verdergaande zuivering kan daardoor de
effluentkwaliteit worden verbeterd, niet alleen voor prioritaire stoffen van
de KRW, maar tegelijkertijd ook voor nog onbekende milieubezwaarlijke
stoffen. Deze ‘end of pipe’ methode maakt ook onderdeel uit van de
ketenaanpak.
4.2 Uitwerking ketenaanpak voor geselecteerde stoffen
Voor een achttal stoffen is in informatiebladen de keten en basisinformatie
vastgelegd (zie bijlage 2). Vervolgens zijn hieruit aangrijpingspunten
gedestilleerd voor een ketenaanpak. Voor de geurstoffen die worden
gebruikt in was- en reinigingsmiddelen en gechloreerde brandvertragers
(chloorfosfaten) was dit gemakkelijker dan voor bijvoorbeeld acridine.
4.2.1 Geurstoffen in wasmiddelen (HHCB en AHTN)
In figuur 9 is de productketen beschreven voor de geurstof HHCB in
wasmiddelen en in figuur 10 is de actorenanalyse voor deze stof
weergegeven.
................................

Figuur 9
Productketen voor HHCB in
wasmiddelen

distributie
via Ierland

verkoop
IFF in NL
gebruik in
eindproduct
(formuleren)

productie IFF UK

gebruik door
consument

verwerking

sink in het milieu

drinkwaterbereiding

HHCB wordt geproduceerd in Engeland en vervolgens wordt de stof
gedistribueerd over de hele wereld. De stof wordt door de leveranciers van
geurstoffen aan de wasmiddelenindustrie verkocht. Die voegt het toe aan
de wasmiddelen om de schone was uiteindelijk fris te laten ruiken. HHCB
wordt ten dele verwijderd in de RWZI’s en een deel komt in het
oppervlaktewater terecht. De drinkwaterproducenten moeten de stof
verwijderen bij de productie van drinkwater uit oppervlaktewater.
In de actorenanalyse voor geurstoffen zijn naast de producent verschillende
brancheverenigingen te vinden. Dit betreft verenigingen van de
geurstoffenindustrie en producenten van wasmiddelen die of in Nederland
of in het overleg met de EC actief zijn. De brancheverengingen van de
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geurstoffenindustrie, CEFIC en AISI (wasmiddelproducenten) hebben een
samenwerkingsverband HERA waarin zij gezamenlijk opereren in het overleg
met de Europese Commissie (EC) bij de uitvoering van
risicoschattingsstudies (EU-RAR) voor zowel HHCB als voor een andere veel
gebruikte geurstof AHTN. Dit overleg richt zich met name op bestaande
stoffen (Richtlijn 793/93/EEG; zie ook hoofdstuk 2). Namens de
Nederlandse overheid participeren VROM en RIVM in deze
risicobeoordeling. V&W is hier slechts in beperkte mate bij betrokken. Via
het OSPAR overleg besteedt V&W wel enige aandacht aan geurstoffen in
wasmiddelen.
.................................

Figuur 10
Actorenanalyse voor geurstoffen in
wasmiddelen

Productie

Verkoop

Formulering Gebruik

Verwerking
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bedrijven int.
IFF e.d.

chemische
wasmiddel
bedrijven int. producenten int.
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branchevereniging:
NEA, VNC (NL)
NVZ (NL)
IOFI, IFRA, CEFIC
AISI (int.)
(int.)
HERA-project
EU Richtlijn bestaande stoffen (handel stoffen en preparaten)
VROM/RIVM/ECB

Unie v. W. NL

waterbeheer V&W

Wat kan geconcludeerd worden voor de ketenaanpak voor geurstoffen?
In het overleg over bestaande stoffen (uitvoering risk assessment studies)
lijkt meer aandacht te worden besteed aan geurstoffen dan in het waterbeheer. Dit overleg is met name van belang voor de beheersing van de
emissies uit diffuse bronnen, waar huishoudelijk gebruik ook toe moet
worden gerekend. De meest nauwe betrokkenheid heeft V&W via het
OSPAR overleg. Milieugroeperingen zoals Greenpeace, Natuur & Milieu en
Milieudefensie noemen op hun website en in publicaties geurstoffen als
duidelijke problemen. De meeste consumenten weten niet dat dit soort
stoffen in hun wasmiddelen zitten. In het waterbeheer (waterschappen,
RWS) is er nauwelijks aandacht voor deze stoffen. In Nederland bestaan
geen normen voor deze stoffen. In praktische zin volgt Nederland in het
‘marketing & use’ spoor de PEC/NEC risicoschatting.
Resumerend kan worden gesteld dat geurstoffen niet of nauwelijks
aandacht krijgen in het waterbeleid en dat gezien het karakter van de
emissies de aanpak lastig is.
De volgende aandachtspunten zullen tot verbetering van deze situatie leiden:
• onder de aandacht brengen van de aanwezigheid en persistente
eigenschappen van HHCB en AHTN aan waterschappen, RWS en
V&W/DGW;
• de werkzaamheid van de 4e trapzuivering voor dit soort emissies
onderstrepen en aankaarten bij waterschappen, STOWA;
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•

•
•

duidelijk maken aan consumenten dat er wasmiddelen op de markt
zijn zonder bezwaarlijke geurstoffen (bijvoorbeeld via
consumentenorganisaties). Een in de supermarkten beschikbaar
alternatief zonder dit soort stoffen is veel duurder. De oorzaak
daarvan is niet duidelijk, wellicht speelt de lagere omzet hierin een
rol;
overleg voeren met VROM, NVZ en NEA in hoeverre gebruik van
dergelijke stoffen noodzakelijk is;
innovatief onderzoek stimuleren naar beter afbreekbare geurstoffen
in wasmiddelen.

4.2.2 Gechloreerde brandvertragers (TCEP en TCPP)
In figuur 11 is de productketen opgenomen voor de veelvuldig in afvalwater
en oppervlaktewater geconstateerde brandvertragers op basis van
chloorfosfaten. In figuur 12 is de bijbehorende actorenanalyse
weergegeven.
................................

Figuur 11
Productketen chloorhoudende
brandvertragers
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Er worden wereldwijd verschillende soorten chloorbrandvertragers gemaakt
(V.S., Duitsland enz.). Deze chloorfosfaten worden ondermeer gebruikt in
polyurethaanschuimen in dakbedekking, schuimrubber in meubelen,
polyester harsen en rubber (gehalten 5-15%). Daarnaast worden de stoffen
op beperkte schaal gebruikt in kinderkleding.
Ketenaanpak chloorhoudende brandvertragers
Producenten van deze stoffen zijn AKZO, Duitsland (Bayer, Clariant) en de
UK (Rhodia) van chloorhoudende brandvertragers. Gebruikers van dit soort
producten zijn de textielindustrie (nationaal en internationaal), de bouwwereld (dakplaten) en de meubelindustrie. Deze laatste groep kan vanuit
hun productverantwoordelijkheid worden aangesproken op de mate van
brandwerendheid. Consumenten komen in principe met dergelijke stoffen in
aanraking en ook de waterschappen worden (onbewust) met de
vrijkomende verontreinigingen geconfronteerd. De belangrijkste
internationale belangengroep is de EFRA (European Flame Retardants
Association). Belangrijke regelgeving voor brandpreventie en veiligheid
vinden we terug in de Woningwet (bouwbesluit), Arbo-wetgeving, Wet
Milieubeheer en bij assuradeuren. Ten aanzien van product
verantwoordelijkheid van producenten is de Europese regelgeving van
belang (2001/95/EG). De verantwoordelijkheid voor deze regelgeving ligt
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bij diverse (overheids)instanties, gemeenten, brandweer, VWA. De eisen zijn
meestal niet gekoppeld aan de hoeveelheid brandvertrager in een product,
maar meestal aan een bepaalde brandweringstijd.
............................

Figuur 12
Actorenanalyse chloorhoudende
brandvertragers
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Via invoer van allerlei producten komen tegelijkertijd allerlei brandvertragers
ons land binnen. Vereniging van de textielindustrie VTN, maar bijvoorbeeld
ook de meubelbranche zullen een rol kunnen spelen in zake de hoeveelheid
en het type brandvertragers die worden gebruikt.
Chloorfosfaten worden momenteel onderworpen aan een Europese
risicoschatting (EU-RAR) op grond van richtlijn 793/93/EC, maar deze is
nog niet definitief.
Wat kan geconcludeerd worden voor de ketenaanpak voor brandvertragers
op basis van chloorfosfaten?
In de EU-RAR voor bestaande stoffen wordt momenteel de meeste
aandacht aan dit type verbindingen besteed. Vanuit Nederland spelen
VROM en RIVM daarbij de belangrijkste rol. Vanuit V&W, maar ook vanuit
het waterbeheer RWS en Unie van Waterschappen is eigenlijk geen
betrokkenheid bij de regulering van dit type stoffen. Gericht op de toekomst
is het belangrijk aandacht te besteden aan de relatie tussen brandwerendheid en de hoeveelheid brandvertrager in producten. Ook de vraag of er
alternatieven bestaan is van belang.
4.2.3 Antioxidant BHT
De antioxidant BHT (butylated hydroxy toluene) wordt in heel veel
producten gebruikt: latexverven, polymeren, voedsel, lijmen, cosmetica,
brandstofadditieven, farmaceutica en reprografie (ECB/ESIS). BHT is ook
toegelaten voor gebruik in levensmiddelen.
De stof is niet goed afbreekbaar. Dit is niet verbazingwekkend omdat het
een structuur heeft die afbraak door oxidatie juist tegengaat. Het is dan ook
niet verrassend dat deze stof in effluenten van RWZI’s en ook in
oppervlaktewater wordt aangetroffen. Aan mogelijke milieubezwaren van
BHT wordt nauwelijks aandacht besteed.
De stof heeft ook duidelijke voordelen omdat het de achteruitgang
(oxidatie) van allerlei producten tijdens opslag en gebruik tegengaat. Dus
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alvorens ketenbeheer in te gaan voor een dergelijk productgroep is het
raadzaam om na te gaan wat alternatieven zijn en mogelijke consequenties
van het niet of minder gebruiken van BHT. In het Nederlandse
oppervlaktewater is de stof BHT alleen tijdens GC/MS screeningsonderzoek
van het RIZA van afvalwater aangetoond.
Een groot aantal producenten van BHT in Duitsland, Spanje, België,
Frankrijk staat aan het begin van de keten. In Nederland wordt de stof niet
gemaakt maar wel gebruikt in allerlei producten. Dit is nauwelijks te
beïnvloeden. Kwaliteitsspecificaties die de handel stelt aan producten spelen
daarbij een belangrijke rol.
Indien ketenbeheer actief wordt ingezet zal dat grote consequenties
hebben. Er zal moeten worden beoordeeld of er alternatieven denkbaar,
mogelijk en wenselijk zijn. Omdat stoffen als BHT wereldwijd worden
gebruikt (V.S., EU, Azië enz.) zal dit heel veel weerstand oproepen. Aanpak
op het punt van formuleren van producten zijn daarom nauwelijks haalbaar.
Alleen productmaatregelen op het niveau van de EU zullen realistisch zijn.
Daarbij kan worden gedacht aan eisen t.a.v. de gehalten van BHT in
producten. Die discussie zal lopen in de EU regelgeving voor bestaande
stoffen en voor stoffen in voedingsmiddelen. Betrokken partijen zijn
derhalve de EU, VROM, VWS en de industrie. Omdat de consequenties heel
groot zijn is het raadzaam om de milieuproblemen eerst goed helder te
hebben.
4.2.4 Surfynol 104®
Deze stof wordt regelmatig aangetroffen in communale en industriële
effluenten. Dit product wordt door één producent gemaakt: Air Products
(V.S.). Er is slechts globaal inzicht in de toepassingen van deze stof
(antischuimmiddel, niet-ionisch detergent, bevochtigingsmiddel, e.d.). In
welke geformuleerde eindproducten de stof voorkomt is niet bekend. De
stof is niet erg toxisch, maar is niet gemakkelijk afbreekbaar. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deze stof periodiek opduikt in screeningsstudies in
oppervlaktewater en afvalwater, maar bijvoorbeeld ook studies naar de
oorzaken van toxiciteit (Berbee, 1999).
Ketenbeheer actief invullen biedt een aantal mogelijke keuzes:
• Gesprek aangaan met Air Products over de noodzaak en
milieuaspecten van dit product (in het waterbeheer komen we deze
stof geregeld tegen en hoe kan dat nu toch?);
• Air Products er van op de hoogte brengen dat de actieve stof
chemisch gezien gemakkelijk aan te passen is waardoor het veel
gemakkelijker afbreekbaar wordt (aanpassen productieproces door
bijoorbeeld uit te gaan van hexanon-2 i.p.v. 4-methylpentanon);
• Inventariseer de toepassingen van deze stof bij bedrijven.
Bijvoorbeeld via informatie die via de ABM is verkregen,
tankautoreinigers, afvalverwerkers (ABM-toetsing op vloeistoffen);
• Via informatiebladen nagaan in welke producten deze stof wordt
gebruikt (VIB en MSDS’s nagaan);
• In het overleg over bestaande stoffen de stof op de agenda
plaatsen.
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De hierboven geschetste mogelijkheden voor een ketenaanpak bieden op
zich duidelijke kansen. Toch is de noodzaak om ketenaanpak voor Surfynol
104® toe te passen minder groot als voor een aantal andere ‘vergeten’
stoffen omdat met name de milieubezwaarlijkheid van deze stof niet erg
groot is.
4.2.5 Acridine
Deze stof is bekend om haar mutagene eigenschappen. In biochemiehandboeken wordt deze eigenschap genoemd. De stof is aangetroffen in
het oppervlaktewater van de Elbe, het Maasstroomgebied en in effluenten
van Nederlandse RWZI’s. Als achterliggende bronnen van acridine worden
genoemd:
• cokesproductie en de daarbij vrijkomende koolteerolie (waaronder
creosoot);
• asfalt;
• omzettingsproduct van het medicijn carbamazepine;
• omzettingsproduct van kleurstoffen;
• verbrandingsprocessen;
• aanwezig in minerale olie.
De kennis over de aanwezigheid van acridine in oppervlaktewater, maar
vooral ook welke emissiebron het belangrijkst is, is beperkt tot een aantal
publicaties (Paxeus, 1995; Jeuken et al., 2004; Berbee et al., 2004). Het
echte inzicht in de belangrijkste oorzaak van de aanwezigheid in afvalwater
ontbreekt. Aannemelijk is dat deze stof ontstaat bij verbrandingsprocessen
en via het regenwater en afspoeling van verharde oppervlakken via de
riolering in RWZI’s terecht komt. Lekkage van olie uit auto’s zou op de
dezelfde wijze kunnen bijdragen. Ook de ontleding van het medicijn
carbamazepine en de kleurstof acridine orange kan in principe bijdragen aan
de verontreiniging van effluenten. Afbraak van de kleurstof acridine orange
als bron van acridine is vanuit chemisch oogpunt gezien minder
waarschijnlijk.
Het is opvallend dat deze mutagene verbinding wel wordt aangetroffen in
afvalwater en oppervlaktewater maar dat er in de literatuur nog nauwelijks
aandacht voor is. Kennisontwikkeling heeft in dit stadium een duidelijk
hogere prioriteit dan een ketenaanpak. De volgende aandachtspunten
kunnen daarbij worden genoemd:
• aanwezigheid in oppervlaktewater en waterbodems (nationaal en
internationaal);
• mutageniteit van deze verbinding;
• nader onderzoek naar de emissiebronnen (verbrandingsprocessen -->
regenwater, omzettingsproduct carbamazepine).
4.3 Ketenaanpak prioritaire stoffen KRW
In deze paragraaf wordt bij wijze van een soort referentie de ketenaanpak
van twee geselecteerde prioritaire stoffen van de KRW uitgewerkt.
4.3.1 Nonylfenol
In Engeland zijn in het verleden voor het eerst problemen onderkend door
het gebruik van de oppervlakteactieve stof nonylfenolethoxylaten. Deze
stoffen blijken tot oestrogene effecten bij waterorganismen te leiden. Een
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van de oorzaken bleek de stof nonylfenol. In het milieu breken deze
oppervlakteactieve nonyfenolethoxylaten af tot nonylfenol. In Nederland is
de aanwezigheid en effecten van de oestrogene werking van
nonylfenol(ethoxylaten) onderzocht in het zogenaamde LOES-project.
Geïnitieerd vanuit OSPAR zijn er studies uitgevoerd naar de eigenschappen
van deze stoffen. Tevens zijn er in dit kader afspraken gemaakt om deze
stoffen niet meer in industriële en huishoudelijke reinigingsmiddelen te
gebruiken. In een aantal toepassingen wordt het gebruik gecontinueerd. Dit
betreft het gebruik als bevochtigingsmiddel in bestrijdingsmiddelen en
bijvoorbeeld in latexemulsies, zoals muurverven. Latex-emulsies zijn
geëmulgeerde bolletjes van polymeren in een waterige oplossing. De
producenten van de polymeerdispersies, verenigd in de EPDLA, zouden
anders gedwongen worden hun productieprocessen ingrijpend te
veranderen.
Voortvloeiend uit het overleg over bestaande stoffen is een risk assessment
uitgevoerd voor nonylfenol(ethoxylaten). Nonylfenolethoxylaten staan ook
op de lijst van prioritair gevaarlijke stoffen van de KRW. Dit heeft geleid tot
EU-regelgeving die gebruik, handel en toepassing van
nonylfenol(ethoxylaten) zal gaan verminderen (reinigingsmiddelen, textielen leerbewerking, emulgatoren in speendippers, metaalbewerking, pulp en
papier, cosmetica e.a. verzorgingsproducten, co-formulant in
gewasbeschermingsmiddelen (richtlijn 2003/53/EEG)). Mogelijk blijft de
productie van nonylfenol en toepassing van nonylfenolethoxylaten in
latexverven, in polymeren (fenol/formaldehyde-fenol oxim/epoxy harsen),
plastic stabilisatoren en de fotografische industrie. Toepassing van
nonylfenolethoxylaten/nonylfenol als reinigingsmiddel op schepen op zee
(buiten de vijf mijlszone) die niet onder de vlag van landen binnen de EU
varen, zal mogelijk blijven.
Aandachtspunten voor het ketenbeheer zullen zijn:
• het identificeren van de resterende bronnen van nonylfenol;
• het aanspreken van gebruikers en of producenten van de overige
producten die nonylfenol bevatten of ze geen alternatieven kunnen
gebruiken;
• op nationaal niveau in het doelgroepenbeleid afspraken maken over de
resterende toepassingen (ook in EU-verband);
• voorkomen van vervanging van nonylfenol(ethoxylaten) door de eveneens
prioritaire stof octylfenol(ethoxylaten). Octylfenol wordt bijvoorbeeld
regelmatig in RWZI effluenten aangetroffen (Berbee en Kalf, 2004);
• goede communicatie vanuit de Rijksoverheid over de reeds genomen EUmaatregelen in de richting van de waterbeheerders.
4.3.2 PBDE
Deze stof wordt veel gebruikt in polyurethaan (schuimrubber) in
autostoelen, meubelen, verpakkingsmaterialen en incidenteel in textiel en
elektronische apparatuur. In combinatie met antimoontrioxide levert dit
broomradicalen die vlamvorming tegengaat/voorkomt. PBDE is een
prioritaire stof van de KRW. De stof bioaccumuleert sterk, breekt langzaam
af en wordt verdacht van hormonale effecten. De stof is aangetoond in
bloedmonsters van Nederlanders (Peters, 2004).
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Binnen de EU is deze stof onderworpen aan een risk assessment in het kader
van bestaande stoffen (ECB/ESIS). Als uitvloeisel hiervan is in de EU
besloten om het op de markt brengen en gebruik van PBDE houdende
artikelen te verbieden (2003/11/EG). Inmiddels is dit ook in de Nederlandse
WMS geïmplementeerd (Staatsblad, 2004/133). Vanaf 15 augustus 2004 is
dit van kracht. Tegelijkertijd geldt dit overigens ook voor
octabroomdifenylether. Voor de regulering is er een gehalte-eis gesteld van
<0,1 massa% voor deze brandvertragers voor producten, formulering,
handel, opslag en invoer. Productie in Nederland en export is daarmee ook
verboden.
Het besluit voor PBDE heeft het standaard pad bewandeld voor verbod van
een stof (regulering via marketing en use; verbodsrichtlijn 76/769/EEG). Dit
is een heel zwaar instrument dat op deze wijze heel breed doorwerkt.
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5 Waar staan we voor wat de ketenaanpak betreft?
........................................................................................

5.1 Aangrijpingspunten ketenbeheer ‘vergeten’ stoffen
Ketenbeheer is in de afgelopen jaren een succesvol instrument gebleken om
verontreiniging te beperken. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de aanpak
van fosfaat in wasmiddelen, PCB’s in condensatoren en recent nog het verbod
op nieuwe Ni-Cd batterijen. Momenteel gaat de aanpak in het waterbeleid
sterk uit naar de stoffen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Uit de twee
voorbeelden in het vorige hoofdstuk (PBDE en nonylfenolethoxylaten) is
gebleken dat ook dan ketenbeheer aanknopingspunten biedt en soms al heeft
geboden om de doelstellingen van de KRW op termijn te realiseren.
Uit een aantal projecten van regionale diensten van Rijkswaterstaat is gebleken
dat voor de chemische waterkwaliteit van de grote, maar ook kleine rivieren
niet alleen de prioritaire stoffen van de KRW belangrijk zijn, maar zeker ook de
groep van de zogenaamde ‘vergeten’ stoffen (zie hoofdstuk 3). Vergeten
stoffen zijn stoffen die potentieel schadelijk zijn en die in zoet en zout
oppervlaktewater (kunnen) voorkomen, maar die niet op prioritaire
stoffenlijsten van het nationale en internationale waterkwaliteitsbeleid staan. Er
moet echter ook geconstateerd worden dat deze stoffen nog niet rijp zijn om
evenveel beleidsmatige aandacht te krijgen als prioritaire stoffen. Ze zullen
moeten groeien naar de status van prioritaire stof, alvorens over emissiebeperkende maatregelen en ketenbeheer kan worden gesproken. Dat is een
kwestie van tijd en maatschappelijk en politiek draagvlak. Om met branches nu
gesprekken te openen over ketenbeheer voor specifieke ‘vergeten’ stoffen lijkt
daarom nu een brug te ver te zijn. Daarvoor moet ondersteuning komen vanuit
het beleid. Regionale diensten van Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen
vanuit hun rol als waterkwaliteitsbeheerder daarin wel een stimulans
betekenen.
Ketenbeheer is in principe voor deze ‘vergeten’ stoffen ook een bruikbaar
instrument. Toch is de stand van zaken voor de verschillende stoffen die in dit
document behandeld zijn niet gelijk. In tabel 10 is daarom een overzicht
opgenomen van aangrijpingspunten voor ketenbeheer voor de verschillende
stoffen in de tijd. Dit valt uiteen in een aantal aandachtsvelden variërend van
helemaal niets doen aan een stof tot bijvoorbeeld echt de keten ingaan. De
tabel geeft ook een aantal accenten hoe op termijn ‘vergeten’ stoffen wel in
beeld zullen kunnen komen. Daarin zit ook een zekere volgorde verscholen hoe
de stoffen in de tijd zouden kunnen worden aangepakt.

45

Ketenaanpak van probleemstoffen

...................................
Tabel 10
Aangrijpingspunten voor ketenbeheer

aktie

stoffen

initiatiefnemer

Informeren van milieugroeperingen en belanghebbenden over
probleemstoffen d.m.v. publicaties, conferenties

TCEP, HHCB, acridine, NPE's, BHT

RIZA, RIKZ

V&W/DGW, RWS, waterschappen
,,

emissiebronnen traceren

acridine, BHT, diethylhexyladipaat*1
PBDE, TCEP, HHCB, acridine, nonylfenol, BHT,
BBP, DIBP, TXIB, siliconen *1
,,

Inbrengen in overleggen over stoffen
rivierstroomgebieden
EU-overleg overige stoffen KRW (2000/60/EEG)
EU-overleg over bestaande stoffen (76/769/EEG)

TCEP, HHCB, acridine, BHT
HHCB, acridine, BHT
,,

VROM, DGW
,,
,,

Stofproblemen op productniveau aankaarten
formuleerders van producten aanspreken op probleemstoffen
producenten van stoffen aanspreken op probleemstoffen
consequenties van stofvervanging bekijken
industrie stimuleren tot ontwikkeling en gebruik alternatieven

TCEP, HHCB, acridine
,,
,,
,,

VROM, DGW , RWS
,,
,,
,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

PBDE, TCEP, HHCB, acridine, nonylfenol, BHT

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Niets doen, geen prioriteit ivm beperkte milieubezwaarlijkheid

AHTN, surfynol 104

nvt

Nader onderzoek entameren
milieubezwaarlijkheid
nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbare stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen
*1 Voor de cursief weergegeven stoffen wordt naar bijlage 3 van dit document verwezen.

,,

industrie
VROM

5.2 Informeren
Informatieverstrekking is een heel belangrijk onderdeel om ‘vergeten’
stoffen op de politieke- en beleidsagenda te krijgen. Binnen een aantal RWS
diensten is de kennis over ‘vergeten’ stoffen inmiddels vrij goed aanwezig,
ten minste bij medewerkers betrokken bij studies naar ‘vergeten’ stoffen.
Dat er ondanks de KRW en de vele saneringsinspanningen nog steeds veel
problematische stoffen ‘door het net slippen’ moet op allerlei niveaus onder
de aandacht worden gebracht. Dit geldt zeker ook internationaal. Progressie
boeken voor ‘vergeten’ stoffen kan Nederland niet alleen. Dit moet
ondersteund worden vanuit verschillende landen en binnen stroomgebieden.
Informatievoorziening is daarom van belang om later stoffen op de
beleidsagenda te kunnen krijgen.
5.3 Nader onderzoek
Voor een aantal stoffen is nader onderzoek nodig om het milieuprobleem
duidelijker te kunnen maken. Een stof als acridine is een bekende mutagene
stof. Het is opvallend dat alleen binnen de screeningsprogramma’s van het
RIZA deze stof wordt aangetroffen. Het is raadzaam dit nader te bekijken. Voor
een beperkt aantal stoffen is het van belang om de nauwkeurigheid van de
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analyses te verfijnen in zowel afvalwater als oppervlaktewater. Op die manier
kan worden gecontroleerd of we met een serieus probleem te maken hebben.
Echte probleemstoffen kunnen dan uiteindelijk goed onderbouwd onder de
zogenaamde overige stoffen van de KRW worden gebracht.
5.4 Productaanpak
Indien de onderbouwing goed is en er voldoende internationale
ondersteuning is kunnen als volgende stap de probleemstoffen op de EUagenda worden geplaatst. In het verlengde hiervan zal de discussie
plaatsvinden over de stoffen op productniveau (bespreken met
producenten, brancheorganisaties, formulering van producten, uitwerking
ketenaanpak enzovoorts). In de discussie is sprake van zowel een nationale
als internationale component. Voor elke probleemstof is dat een kwestie van
maatwerk. In dit stadium is een belangrijke rol weggelegd voor het
ministerie van VROM. V&W/DGW kan hiertoe een stimulerende rol
vervullen. Aan stoffen als TCEP en HHCB wordt momenteel in EU kader al
aandacht besteed.
5.5 Aanvullende zuivering op rwzi’s
Heel veel producten worden in huishoudens gebruikt en een deel komt via
de riolering en rwzi’s in het oppervlaktewater terecht. Voor heel veel stoffen
zoals geneesmiddelen, reinigingsmiddelen, kleurstoffen is dit een heel
belangrijke route. De laatste stap van ketenaanpak is de verwerking van het
afval. Op die plek zal een positief generiek doorwerkend effect de
toepassing van de vierde trap zuivering kunnen zijn. Dat kan letterlijk
doorwerken als een filter met als positief neveneffect het tegenhouden van
heel veel stoffen, waaronder de in dit rapport besproken ‘vergeten’ en soms
ook prioritaire stoffen. Het is raadzaam om de effectiviteit van een vierde
trap zuivering voor een brede range van stoffen te bekijken. Aandacht
hiervoor van de Unie van Waterschappen en de STOWA is een kansrijke
optie. Wellicht is deze optie qua tijdsinvestering nog veel effectiever dan
langdurige discussies met de industrie tijdens het uitvoeren van ‘risk
assessment’ in Europa.
5.6 Voor sommige stoffen ‘niets doen’
In sommige gevallen zullen de risico’s van stoffen blijken mee te vallen. In dit
project kwam dit naar voren voor surfynol 104® en in iets mindere mate voor
AHTN, een geurstof in wasmiddelen. In die gevallen kan dan de eenvoudige
strategie zijn om helemaal geen aandacht aan de stoffen te besteden.
5.7 Naar een andere filosofie op stoffengebied
Wanneer we nu kijken naar de stoffen die in dit project aan de orde zijn
geweest zijn het allemaal synthetische, sterk vertakte en juist daardoor, vaak
slecht afbreekbare stoffen. Verbetering van de waterkwaliteit kan op termijn
behaald worden door de afbreekbaarheidseisen die aan stoffen worden
gesteld aan te scherpen. Veel stoffen passeren dan niet meer het vangnet
hetgeen de industrie op termijn aan zal zetten om beter afbreekbare stoffen
te gaan produceren.
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6 Conclusies en aanbevelingen
........................................................................................

6.1 Conclusies
Deze studie heeft zich gericht op de mogelijkheden die een ketenaanpak
biedt voor de terugdringing van verontreiniging van het oppervlaktewater.
Onder ketenaanpak wordt verstaan het op een of meer plaatsen sturen in
de keten (winning van grondstoffen, synthese van stoffen, productgebruik
of afvalstadium). De haalbaarheid van de ketenaanpak is getest aan de hand
van een aantal probleemstoffen die in het Nederlands oppervlaktewater zijn
aangetroffen. Als een soort referentie is het principe van ketenbeheer ook
op een tweetal prioritaire stoffen van de KRW toegepast.
De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
Algemeen
De ketenaanpak biedt heel veel mogelijkheden om diffuse emissies van
probleemstoffen te voorkomen of te reduceren. Diffuse emissies zijn
tegenwoordig de belangrijkste bronnen van verontreiniging van het
oppervlaktewater.
Ketenaanpak is beleidsmatig gezien geen makkelijke methode om snel door te
voeren omdat verschillende partijen in de keten vaak verschillende belangen
hebben. De methode bevat eigenlijk twee niveaus. De feitelijke stofstroom van
productie van stoffen via het gebruik van producten naar het afvalstadium.
Daarnaast zijn er de beleids- en belangenkaders zoals het overleg met
belanghebbenden in de keten (producenten, gebruikers, milieugroeperingen en
de overheid). In principe kan op allerlei plaatsen in de keten worden
ingegrepen. Omdat ketenbeheer nauw raakt aan productenbeleid en der halve
ook op de vrije handel van stoffen en producten in de EU moet op dat niveau
consensus worden bereikt. Nederland kan dat niet alleen. Het ministerie van
VROM is de belangrijkste overheidsvertegenwoordiger om ketenaanpak
nationaal en internationaal tot een succes te kunnen maken.
Het belangrijkste juridische instrument voor ketenaanpak is de ‘Marketing &
Use’ regelgeving voor stoffen en producten van de EU. Deze regelgeving
staat aan de basis van vrije handel en het gebruik van stoffen en producten
in de EU. Aanspreekpunt hiervoor in Nederland is het ministerie van VROM.
Diffuse emissies van probleemstoffen zijn niet te reguleren met de
waterkwaliteitswetgeving (KRW, Wvo, EU 76/464/EEG). Daarnaast is de
waterwetgeving ook ondergeschikt aan de ‘Marketing & Use’ regelgeving.
Gesignaleerde problemen in het oppervlaktewater kunnen het proces van
regulering via ‘Marketing & Use’ wel stimuleren. Het blijkt echter op dit
moment dat stoffen die een ‘toelating’ hebben in de EU wel degelijk als
probleemstoffen in het oppervlaktewater worden aangetroffen. Voor
succesvolle ketenaanpak betekent dit dat V&W/DGW nauw moet
samenwerken met het ministerie van VROM.
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Omdat de meeste probleemstoffen in het oppervlaktewater veroorzaakt
worden door diffuse emissies kunnen RWS-diensten en waterschappen
ketenbeheer in feite niet actief sturen. Hiermee wordt in feite bedoeld het
actief stimuleren van het ministerie van V&W/DGW en vooral het ministerie
van VROM. Via voorlichting kunnen consumenten en de publieke opinie
wel beïnvloed worden. Indien het een Wvo-plichtige industriële lozing
betreft is in de praktijk uiteraard wel formele invloed mogelijk.
Toepassing van ketenaanpak
Voor de prioritaire KRW-stoffen PBDE (gebromeerde difenylethers) en NPE’s
(oppervlakteactieve stof nonylfenolethoxylaten) is ketenaanpak recent
succesvol gebleken. Voor PBDE is op EU-niveau een productie- en
gebruiksniveau afgekondigd. Mits er goede importcontrole is in de EU zal
deze stof op termijn uit het Nederlandse watermilieu verdwijnen. Voor
NPE’s zijn de gebruikstoepassingen voor een belangrijk deel eveneens sterk
ingeperkt (verbod bij papierproductie en als reinigingsmiddel). Via diffuse
emissies van latex met nonylfenolethoxylaten en als toeslagstof voor
bestrijdingsmiddelen zullen deze stoffen blijven vrijkomen in het
Nederlandse milieu. In beide voorbeelden zien we wel dat problemen in het
water de aanpak op EU-niveau via ‘Marketing & Use’ regelgeving heeft
gestimuleerd.
In dit project is gebleken dat er verschillende ‘vergeten’ stoffen zijn die qua
bezwaarlijkheid tegen die van de prioritaire stoffen van de KRW aanzitten.
Deze stoffen zijn met verschillende risicobeoordelings- en
prioriteringsmethoden getoetst (COMMPS en PEC/NEC van de EU, SOMS
van VROM, ABM van V&W, drinkwatercriteria). De prioriteit van de
Nederlandse regering ligt de komende jaren bij de prioritaire stoffen van de
KRW. Terugdringing van de diffuse verontreiniging van de eveneens
belangrijke ‘vergeten’ stoffen komt daardoor naar verwachting niet aan de
orde (bijvoorbeeld geurstoffen in wasmiddelen). Dit type stoffen wordt door
Nederland ook niet voorgedragen voor de lijst van overige relevante stoffen
van de KRW.

6.2 Aanbevelingen
De ‘vergeten’ stoffen worden pas de laatste jaren als belangrijk voor de
waterkwaliteit gezien. In die zin is het begrijpelijk dat er nog niet heel veel
aandacht voor is. Aanbevolen wordt dan ook om vanuit de RWS-diensten,
waterschappen, maar ook drinkwaterbedrijven aandacht te vragen voor
deze ‘vergeten’ stoffen bij de beleidsdirecties van V&W/DGW en VROM.
Het waterkwaliteitsbeheer wordt sterk internationaal bepaald. Het wordt
daarom aanbevolen om zowel nationaal als internationaal aandacht te
vragen voor belangrijke ‘vergeten’ stoffen in het zoete en zoute
oppervlaktewater. Dit kan via publicaties, congressen, maar ook
meetprogramma’s in internationale stroomgebieden.
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Aanbevolen wordt om V&W/DGW en VROM te vragen om in komende
beleidsdocumenten aandacht te vragen voor de belangrijkste in dit rapport
genoemde ‘vergeten’ stoffen.
Heel veel ‘vergeten’ stoffen komen via rwzi-effluenten in het
oppervlaktewater terecht. Vierde trapszuivering wordt voorgesteld als optie
om emissies van prioritaire stoffen terug te dringen. Vierde traps zuivering
kan ook geschikt zijn om ‘vergeten’ stoffen aan te pakken. Het strekt
daarom ook tot aanbeveling om in de ontwikkelingstrajecten voor de vierde
trap de effectiviteit voor ‘vergeten’ stoffen direct mee te nemen (win win
situatie).
De afgelopen jaren worden er bij voortduring problemen onderkend met
onbekende stoffen. Het betreft hier een vicieuze cirkel waarbij de ene stof
van de markt verdwijnt maar al gauw is vervangen door een andere. Om
aan deze vicieuze cirkel een einde te maken strekt het tot aanbeveling om te
komen tot aanscherping van afbreekbaarheidseisen voor stoffen die op de
Europese markt worden gebracht. Op deze indirecte manier wordt de
industrie gestimuleerd tot het ontwerp en de productie van andere stoffen
met een minder persistent karakter.
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Afkortingen
........................................................................................

ABM
AHTN

Algemene Beoordelingsmethodiek
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphtyl)ethan1-one
AISI
Association Internationale de la Savonnerie
AKZO
Arnhemse Kunstgaren en Zoutonderneming
BCF
Bioconcentratiefactor
BHT
2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol
CIW
Commissie Integraal Waterbeheer
CEFIC
European Chemical Industry Council
COMMPS Combined Monitoring-based Modelling-based Priority Setting
DBP
Di-n-butylftalaat
DEHP
D-(2-ethylhexy)ftalaat
DGW
Directoraat Generaal Water
DIBP
Diisobutylftalaat
EBP
Emissie Beheers Plan
EC
European Commission
ECB
European Chemicals Bureau
EFRA
European Flame Retardant Association
EINECS
European Inventory of Existing Chemical Substances
ELINCS
European List of Notified Chemical Substances
EPDLA
European Polymer Dispersion and Latex Association
EPISUITE
was developed by the EPA’s Office of Pollution Prevention
Toxics and Syracuse Research Corporation (SRC).
ER
Ernstig Risico
EU
European Union
EUSES
European Uniform System for Evaluation of Substances
HBCDD
HexaBroomCycloDoDecane
HEDSET
Harmonized Electronic Data SET
HERA
Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of
European Household cleaning products
HHCB
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylcyclopenta-[ϒ]2-benzopyran
HK
Hoofdkantoor Rijkswaterstaat
HPVC
High Production Volume Chemical
IFF
International Flavors & Fragrances
IFRA
International Fragrance Association
IFRA
International Organisation of the Flavor Industry
IVW
Inspectie Verkeer en Waterstaat
KIWA
Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen
Kow
Octanol/water partitiecoefficient
KRW
Kaderrichtlijn Water
L(E)C50
Lethal(effect)concentration 50%
LOES
Landelijk onderzoek oestrogene stoffen
LPVC
Low Production Volume Chemical
MSDS
Material Safety Data Sheet
MTR
Maximum Toelaatbaar Risiconiveau
NEA
Nederlandse Vereniging van geur- en smaakstoffenfabrikanten
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NEC
NGO
NOEC
NP(E)
NVZ
OSPAR
PBDE
PCB
PEC
PFOS
PFOA
RAR
RD
REACH
RIKZ
RIVM
RIWA
RIZA
RWS
RWZI
SOMS
STOWA
SZW
TCEP
TCPP
TGD
UK
US-EPA
UVR
UVW
V&W
VIB
VNCI
VR
VROM
VS
VNTF
VTN
VWA
VWS
WM
WMS
WVO
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No Effect Concentration
Non Governmental Organisation
No observed effect concentration
Nonylfenol(ethoxylaten)
Nederlandse Vereniging voor Zeepfabrikanten
Oslo Paris Committee
Pentabroomdifenylether
Polychloorbifenyl
Predicted Environmental Concentration
Perfluorooctylsulfonate
Perfluorooctanoic acid
Risk Assesment Report
Regionale Dienst
Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals
Rijksinstituut voor Kust en Zee
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Vereniging van Rivierwaterbedrijven
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling
Rijkswaterstaat
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Strategie Omgaan Met Stoffen
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tris (2-chloorethyl)fosfaat
Tris(2-chloor-1-propyl)fosfaat
Technical Guidance Documents
United Kingdom
United States Environmental Protection Agency
Uitvoeringsbesluit Verontreiniging Rijkswateren
Unie van Waterschappen
Ministerie Verkeer en Waterstaat
Veiligheid Informatie Bladen
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
Verwaarloosbaar Risiconiveau
Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Verenigde Staten
Vereniging van de Nederlandse Tapijtfabrikanten
Vereniging van Textielfabrikanten in Nederland
Voedsel en waren Autoriteit
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Milieubeheer
Wet Milieugevaarlijke Stoffen
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
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Bijlage 1: Stoffenbeleid

................................................................................

In deze bijlage zijn passages rechtstreeks uit het CIW rapport over de Algemene Beoordelingsmethodiek
voor stoffen en preparaten ((CIW, 2000; ABM) overgenomen. Deze bijlage is slechts als overzicht
opgenomen en pretendeert niet alle ‘ins and outs’ van het stoffenbeleid volledig weer te geven.
0 Geschiedenis van stoffen management in Nederland
Het gebruik van stoffen is van groot sociaal economisch belang voor de maatschappij, op zowel nationaal
als internationaal vlak. Ondanks deze baten voor de maatschappij moeten negatieve milieu- en
gezondheidseffecten worden geminimaliseerd. Management van stoffen is dus noodzakelijk om veilige
productie, gebruik en omgang met stoffen mogelijk te maken. De nationale Wet- en regelgeving omtrent
stoffenbeleid is voor een groot deel gebaseerd op internationale Wet en regelgeving.
Stoffen management begint bij het vaststellen van het gevaar van een stof voor mens en milieu.
Vervolgens worden de effecten en de blootstelling in samenhang beoordeeld in de risicoschatting.
1. Europese regelgeving
Deze paragraaf gaat in op Europese regelgeving op het gebied van het beoordelen van stoffen en preparaten.
De wetsgrondslagen interne markt en milieu zijn hierbij van belang. Bij regelgeving op grond van de interne
markt is het belangrijk om concurrentievervalsing tussen bedrijven in verschillende Lidstaten te voorkomen.
Alleen gemotiveerd mogen Lidstaten verdergaande regels stellen. Lidstaten moeten bij het verwerken van de
Europese regelgeving op het gebied van milieu in de nationale wetgeving minimaal hetzelfde minimum
beschermingsniveau bieden. Zowel vanuit ‘milieu’ als vanuit ‘interne markt’ is regelgeving voor (emissies van)
stoffen en preparaten ontwikkeld. Daarbij gaat het enerzijds om resp. de Kaderrichtlijn gevaarlijke stoffen
(76/464/EEG), de IPPC-richtlijn (96/61/EG), de Kaderrichtlijn water (2000/60/EEG) en anderzijds om de
Stoffenrichtlijn (79/831/EEG, de 6e wijziging van richtlijn 67/548/EEG) en de Preparatenrichtlijn
(1999/45/EG).
1.1 Kaderrichtlijn gevaarlijke stoffen (76/464/EEG)
De Europese Richtlijn van 4 mei 1976 (76/464/EEG) is belangrijk voor het waterkwaliteitsbeheer. De Richtlijn
verplicht de EG-lidstaten om alle passende maatregelen te nemen:
•
beëindiging van de waterverontreiniging door stoffen van lijst I, en
•
ter vermindering van de waterverontreiniging door stoffen van lijst II.
Er is een lijst met inmiddels 132 stoffen die in aanmerking komen voor plaatsing op lijst I. Van deze 132 stoffen
zijn er inmiddels 17 daadwerkelijk aangemerkt als zwart. Voor deze stoffen heeft de EG emissie-grenswaarden
opgesteld. Artikel 6 van richtlijn 76/464/EEG is met de komst van de Kaderrichtlijn water ingetrokken. Dit zal in
2013 met de rest van de richtlijn ook gebeuren. Nationaal is de Regeling Milieukwaliteitseisen Gevaarlijke
Stoffen Oppervlaktewateren verschenen om de waterkwaliteitseisen voor de 132 stoffen juridisch bindend vast
te stellen. Naast deze op stoffen gerichte regelgeving is in 1999 ook de IPPC-richtlijn van kracht geworden die
meer procesgericht is.
1.2 IPPC-richtlijn (96/61/EG)
Op 24 september 1996 is Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
(IPPC-richtlijn) vastgesteld. De Richtlijn beoogt de geïntegreerde preventie en beperking van de verontreiniging
voor een aantal met name genoemde activiteiten. Zij noemt maatregelen ter voorkoming dan wel beperking
van emissies door de activiteiten in lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor afvalstoffen. De
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Richtlijn bevat een indicatieve lijst met stoffen waarvoor in de vergunning emissiegrenswaarden moeten
worden opgenomen, als die stoffen in significante hoeveelheden uit de betrokken installatie kunnen vrijkomen.

1.3 Kaderrichtlijn water (2000/60/EG)
Sinds oktober 2000 is er een Kaderrichtlijn water (KRW). Deze kaderrichtlijn heeft gevolgen voor het
waterbeheer in Europa. De KRW draagt de Lidstaten op om per stroomgebied beheersplannen op te stellen.
Deze plannen moeten een programma van maatregelen bevatten om o.a. het verslechteren van de ecologische
en chemische toestand van het oppervlakte- en grondwater te voorkomen en de toestand van vervuild
oppervlakte- en grondwater te verbeteren. Het plan moet ook maatregelen noemen om de verontreiniging van
water met bepaalde verontreinigende stoffen te beëindigen. Voor de basismaatregelen betreffende emissies
van verontreinigende stoffen moet een gecombineerde aanpak (bronaanpak door vaststellen
emissiegrenswaarden en milieukwaliteitsnormen) toegepast worden. De KRW bepaalt dat voorafgaande
toestemming nodig is voor alle procesemissies van significante hoeveelheden verontreinigende stoffen (en
zeker de stoffen uit annex VIII). Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het
emissiebeleid water.
Als basismaatregelen gelden ook de emissiegrenswaarden of vergelijkbare maatregelen en kwaliteitsnormen uit
bestaande richtlijnen, alsmede specifieke maatregelen die de Europese Commissie aangeeft tegen
verontreiniging van oppervlaktewater door individuele verontreinigende stoffen of groepen van stoffen, die
een onaanvaardbaar risico voor of via het water veroorzaken. De Commissie heeft inmiddels een lijst met 33
prioritaire stoffen vastgesteld. Aanvullende maatregelen blijven mogelijk. Stoffen op de prioritaire lijst worden
(voor zover niet genoemd in Annex VIII van de KRW) hieraan toegevoegd. Dit geldt ook voor Annex III van de
IPPC-richtlijn (96/61/EG). Voor stoffen op de prioritaire lijst zal de Commissie voorstellen doen voor
maatregelen bij bronnen (processen en producten). Waar dat van toepassing is, zal op EU-niveau actie worden
ondernomen om procesmaatregelen sectorgewijs vast te stellen. Verder wordt ingegaan op maatregelen op
productniveau.
Ook zal de Commissie voor deze stoffen kwaliteitsdoelstellingen voorstellen voor water, sediment en
organismen. Als deze niet op gemeenschapsniveau worden vastgesteld moeten de Lidstaten
kwaliteitsdoelstellingen voor deze stoffen in het stroomgebiedsbeheersplan opnemen voor alle wateren die
beïnvloed worden door lozingen van deze stoffen. Door de EC zullen uit de lijst met prioriteitstoffen de
zogenaamde prioritair gevaarlijke stoffen worden geselecteerd. Voor deze stoffen geldt dat gestreefd moet
worden naar een beëindiging van de emissies maximaal 20 jaar na vaststellen van de regeling. De Commissie
mag ook voor elke andere stof maatregelen uitwerken die verontreiniging van water tegengaan, inclusief
verontreiniging door ongevallen. In feite komt het er op neer dat de Commissie voor stoffen die op
gemeenschapsniveau een risico voor water vormen, maatregelen kan uitwerken om het water tegen
verontreiniging te beschermen. Die maatregelen kunnen zowel proces-, als productgericht zijn. Procesgerichte
maatregelen zijn gericht op het toepassen van de stand der techniek of het halen van emissiegrenswaarden en
het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen.
1.4 OSPAR Strategie gevaarlijke stoffen
OSPAR heeft een strategie gevaarlijke stoffen. Doel hiervan is invulling te geven aan de verklaring opgesteld
tijdens de NZMC te Esbjerg: ‘Om een duurzaam gezond ecosysteem in de Noordzee te kunnen verzekeren is
het noodzakelijk om de Noordzee tegen verontreiniging te beschermen door het onophoudelijk terugdringen
van lozingen, emissies en verliezen van schadelijke stoffen. Deze lozingen e.d. zouden binnen één generatie
(25 jaar) niet meer moeten plaatsvinden. Uiteindelijk doel is een concentratie in het zeemilieu dichtbij
achtergrondwaarden voor stoffen die van nature voorkomen en concentraties dicht bij nul voor door de mens
gesynthetiseerde stoffen’. Een werkgroep heeft een dynamisch instrument ontwikkeld voor de selectie en
prioritering van gevaarlijke stoffen (DYNAMEC). Op grond van eerder werk is een lijst van vijftien stoffen
vastgesteld, waarvan de emissies binnen één generatie naar een ‘nulniveau’ moeten. Tijdens OSPAR 2000 zij
aan deze lijst 12 stoffen/stofgroepen toegevoegd.
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1.5 Stoffenrichtlijn (79/831/EEG, 6e wijziging van richtlijn 67/548/EEG)
Naast de regelgeving met de bescherming van het milieu als grondslag is er ook regelgeving ontwikkeld
waarvoor de interne markt de grondslag is. Op grond van deze Europese regelgeving (Stoffenrichtlijn
79/831/EEG, 6e wijziging van richtlijn 67/548/EEG; Preparatenrichtlijn 1999/45/EG, en diverse wijzigings - en
aanvullende verordeningen en richtlijnen) moeten stoffen en preparaten worden beoordeeld. Onderscheid
wordt gemaakt tussen nieuwe en bestaande stoffen.
Bestaande stoffen zijn stoffen die voorkomen op de EINECS-lijst (European Inventory of Existing Chemical
Substances) van 1981 (ca. 100.000 stoffen). Voor stoffen op de EINECS-lijst is een gefaseerde aanpak
uitgewerkt. Stoffen met het hoogste productievolume (> 1000 ton/j; ca. 2000 stoffen) kwamen het eerst aan
de beurt. Bestaande stoffen met een productie of import volume van meer dan 1000 ton per jaar worden
HPVCs (High Production Volume Chemicals) genoemd. Voor deze stoffen is de producent of de importeur
verplicht een zogenaamde HEDSET (Harmonized Electronic Data Set) volledig in te vullen. Deze HEDSET is
het communicatie middel in de keten van industrie naar overheid en voor de lidstaten onderling. De
gegevens van de HEDSET bevatten de gegevens van de basis set Annex VIIa. Voor bestaande stoffen met
een productie of import volume van 10-1000 ton per jaar LPVCs (Low Production Volume Chemicals)
wordt slechts basis informatie gevraagd die wederom in de HEDSET wordt ingevoerd. Inmiddels is fase 3
gestart. In eerste instantie kan worden volstaan met het aanleveren van beschikbare informatie door de
producenten van de verschillende stoffen. Er hoeft dus geen onderzoek te worden gedaan. Pas als een stof
door de Europese Commissie op de prioriteitenlijst wordt geplaatst moet het betrokken bedrijfsleven
ontbrekende informatie aanleveren. Er zijn tot nu toe vier prioriteitslijsten gepubliceerd met ca. 150 stoffen.
Volgens wijzigingsrichtlijn (79/831/EEC ref. 6) van de richtlijn voor classificatie, verpakkingen en labelling
nr. 67/548/EEC, moeten alle nieuwe stoffen die op de markt worden gebracht bij één van de competente
autoriteiten van de lidstaten worden genotificeerd. Voor nieuwe stoffen, d.w.z. stoffen die niet op de
EINECS lijst staan is onderzoek naar de eigenschappen verplicht. Afhankelijk van de desbetreffende
hoeveelheid moet een meer of minder uitgebreide set onderzoeksgegevens worden overhandigd bij de
kennisgeving. Voor Nederland moet deze kennisgeving worden gericht aan het Ministerie van VROM, niet aan
de gebruiker of bevoegd gezag. Ecotoxiciteitsgegevens moeten worden verstrekt indien meer dan 1000
kg/jaar/leverancier ter beschikking wordt gesteld of 10 ton/jaar/fabrikant wordt geproduceerd voor export
buiten de Europese Economische Ruimte (EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Inmiddels
zijn zo’n 2400 nieuwe stoffen kennisgegeven.
De uitvoer van risicoschattingen is verdeeld over de verschillende lidstaten van de EU. Indien een stof is
toegewezen wordt het land als rapporteur aangemerkt. De rapporteur stuurt de risicoschatting naar de
Europese Commissie alwaar per stof een voorstel voor acceptatie door alle lidstaten wordt voorbereid. De
Technical Guidance Documents (TGD) van de EU geeft gedetailleerde informatie over de wijze waarop
deze risicoschattingen dienen plaatst te vinden; richtlijn 93/67/EEC. In richtlijn 92/32/EEC is
voorgeschreven dat er een evaluatie dient te komen van de potentiële gevaren en effecten voor de mens
en milieu. Het TGD is ten behoeve van geautomatiseerd verwerking geïncorporeerd in het model EUSES
(European Uniform System for the Evaluation of Substances). De Nederlandse variant van dit model wordt
USES genoemd (voorheen UBS; Uniform Beoordeling Systeem). De nieuwe stoffen zijn opgenomen in de
European List of Notified Chemical Substances (ELINCS-lijst). Deze lijst wordt jaarlijks door de EU gepubliceerd.
De risicoschatting voor nieuwe stoffen kan leiden tot preventieve maatregelen of zelfs het uit productie
nemen van een stof door de industrie.
1.6 Preparatenrichtlijn (1999/45/EG)
De Preparatenrichtlijn geeft regels voor het beoordelen van preparaten op hun effecten op de gezondheid van
de mens en het milieu. Indeling vindt plaats op grond van de eigenschappen van de stoffen waaruit een
preparaat is opgebouwd. De stofeigenschappen en de hoeveelheid van een stof in een preparaat leiden via
rekenregels tot een aanduiding voor het preparaat. Van preparaten als geheel hoeft geen kennisgeving te
worden gedaan, wel van de in het preparaat voorkomende kennisgevingsplichtige stoffen. Om deze reden
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moet de samenstelling bekend zijn. Gegevens die zijn gebruikt voor de indeling van preparaten moeten voor de
bevoegde autoriteit (Inspectie Gezondheidszorg/Milieuinspectie) ter beschikking worden gehouden. In
Nederland is de Stoffenrichtlijn geïmplementeerd in de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). De producent of
leverancier mag de beoordeling uitvoeren en kan de Hoofdinspecteur Gezondheidsbescherming verzoeken de
gegevens over de samenstelling van het preparaat geheim te mogen houden. De Inspectie
Gezondheidsbescherming heeft de bevoegdheid om de beoordeling van preparaten te controleren aan de hand
van het productdossier de producent of leverancier bijhoudt.
2. Nationale wet- en regelgeving
De nationale wet- en regelgeving niveau vloeit deels voort uit de Europese regelgeving.
Organisatie van stoffenmanagement in Nederland
Er zijn ca. 100,000 stoffen in omloop terwijl 95% van de totale wereldproductie circa 1500 stoffen betreft.
Door de grote hoeveelheden stoffen die in omloop zijn is het lastig overzicht te hebben over, en inzicht te
krijgen in de risico’s voor mens en milieu die al deze stoffen hebben. Omdat verwacht mag worden dat
producenten, distributeurs en professioneel gebruikers kennis hebben van de gevaren en eigenschappen
van hun stoffen is in het Nederlandse beleid de verantwoordelijkheid voor stoffen management bij deze
doelgroepen neergelegd. De primaire producent is verantwoordelijk voor het produceren van stoffen die
veilig gebruikt kunnen worden. Dit moet door middel van laboratorium onderzoek onderbouwd worden.
De overheid is verantwoordelijk voor het vaststellen welk gebruik onacceptabel is op basis van risico’s voor
mens en milieu. In Nederland is sprake van verschillende ministeries die zich met stoffen management
bezighouden daarnaast is er voor verschillende categorieën van stoffen aparte regelgeving opgesteld
(denk aan de bestrijdingsmiddelen wet). De wet die zich bezig houdt met het managen van
milieugevaarlijke stoffen (WMS) is in 1986 van kracht geworden. Deze behelst op hoofdlijnen de volgende
zaken:
•
Zorgplicht voor een ieder die vanuit zijn professie omgaat met stoffen; alle in redelijkheid te
nemen maatregelen waarmee risico’s worden voorkomen zijn verplicht,
•
Een notificatie systeem voor producenten en importeurs voor het op de markt brengen of in
productie nemen van nieuwe stoffen,
•
Voorwaarden opstellen voor verpakkingen en classificatie en labelling,
•
Een registratieplicht van 10 jaar voor de commerciële activiteiten omtrent de in productie
zijnde stoffen,
•
Het opstellen veiligheidsinformatiebladen (VIB en MSDS) voor professionele gebruikers.
•
Een verplichting voor het aanleveren van gegevens aan de EU in het kader van de EC richtlijn
bestaande stoffen,
•
Een raamwerk voor het beperken of verbieden van activiteiten met een stof bij
onacceptabele risico’s (verbodsrichtlijn).
In Nederland is het ministerie van VROM verantwoordelijk voor de implementatie van de Wet
Milieugevaarlijke
Stoffen.
Daarnaast
coördineert
dit
Ministerie
de
implementatie
van
volksgezondheidseffecten en werknemers blootstelling waarvoor de verantwoordelijk bij respectievelijk het
Ministerie van VWS en SZW ligt.
2.1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
De Wvo is op 1 december 1970 in werking getreden. Het doel van de wet is om verontreiniging van
oppervlaktewater te voorkomen of te bestrijden met het oog op de verschillende functies die deze wateren in
onze samenleving vervullen.
2.2 Vergunningplicht
De Wvo kent een vergunningenstelsel. In artikel 1 van de Wvo staat dat het verboden is, zonder vergunning,
afvalstoffen, verontreinigende, of schadelijke stoffen in welke vorm ook in oppervlaktewater te brengen. Een
Wvo-vergunning moet worden aangevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater waarop
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wordt geloosd. Voor de rijkswateren zijn dat de regionale directies van Rijkswaterstaat. Voor de regionale
wateren zijn dat de waterschappen, hoogheemraadschappen e.d. Met deze vergunningplicht heeft de
waterkwaliteitsbeheerder een instrument in handen om het doel dat de Wvo heeft te bereiken. Het beoordelen
van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water
2.3 Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren (UVR)
Het UVR geeft aan welke informatie de aanvrager moet verstrekken. In een aanvraag moet o.a. opgave
worden gedaan van:
• de aard, samenstelling, eigenschappen, de hoeveelheid en de locatie binnen het bedrijf van de grondstoffen,
hulpstoffen, tussenproducten en eindproducten die naar redelijke verwachting binnen het bedrijf aanwezig
kunnen zijn, voor zover deze, al dan niet rechtstreeks, in het oppervlaktewater kunnen geraken.
Deze informatie en de overige informatie die moet worden verstrekt moet zodanig zijn dat het bevoegd gezag
de aangevraagde lozing kan beoordelen, maar een derde partij eveneens. Overigens zijn gegevens over de
aard van de grondstoffen, hulpstoffen, tussen- en eindproducten niet altijd beschikbaar.
2.4 Partijen
Bij de procedure voor een Wvo-vergunning is een aantal partijen betrokken. De aanvrager/gebruiker moet de
informatie leveren die nodig is om een lozing te kunnen beoordelen. De waterkwaliteitsbeheerder moet de
aangevraagde lozing beoordelen op grond van de informatie in de aanvraag. Het RIZA is wettelijk adviseur en
kan bijvoorbeeld advies uitbrengen over de te treffen saneringsmaatregelen. Derden (omwonenden,
milieubewegingen e.d.) komen op voor hun belangen. Producenten en leveranciers van stoffen en preparaten,
zijn behalve als ze zelf Wvo-plichtig zijn, geen direct betrokken partij.
2.5 Wet milieubeheer (Wm)
Op 13 juli 1979 is de Wet milieubeheer in werking getreden. Het doel van deze wet is de bescherming van het
milieu. De Wm kent evenals de Wvo zowel het instrument van vergunningverlening als Algemene regels. In de
Wm zijn delen van de sectorale milieuwetten (Hinderwet, Wet chemische afvalstoffen e.d.) geïntegreerd. De
wet van 2 november 1994 houdende wijziging van de Wm en Wvo zorgde er voor dat voor de meeste
lozingen op de riolering voortaan alle nadelige gevolgen voor het milieu op grond van de Wm gereguleerd
kunnen worden. Deze wijziging is op 1 maart 1996 (Wet Afvalwater) in werking getreden. Voor lozingen op
de riolering die niet onder de Wvo vallen moeten bij de Wm-vergunningverlening de gevolgen voor het
oppervlaktewater worden betrokken.
2.6.Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)
De Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten is
in Nederland verwerkt in de Wms. De wet beoogt de bescherming van de gezondheid van de mens en het
milieu tegen gevaarlijke stoffen. Belangrijke besluiten in het kader van de Wms zijn het Kennisgevingsbesluit en
het veiligheidsinformatiebladenbesluit. Op grond van deze wet zijn regels gesteld voor het kennisgeven,
kenmerken en verpakken van stoffen en preparaten. Hierbij moet worden opgemerkt dat momenteel nog
wordt gewerkt aan de criteria voor de beoordeling van de milieu-effecten van preparaten. Een aantal
categorieën van stoffen is uitgezonderd als zij in de vorm van eindproduct op de markt worden gebracht. De
Wms is hierop niet van toepassing. Hiernaast is een aantal stoffen vrijgesteld van de kennisgevingsplicht. Voor
een volledig overzicht wordt verwezen naar het Kennisgevingsbesluit Wms.
2.7 Kennisgevingsbesluit
Op grond van het Kennisgevingsbesluit moeten producenten of leveranciers/importeurs van stoffen en
preparaten gegevens over de eigenschappen van stoffen en de globale samenstelling van preparaten
overhandigen aan het bevoegd gezag (Min. VROM). De kennisgeving is bedrijfsgebonden. Op basis van deze
gegevens wordt een stof ingedeeld. Bij deze indeling worden aan een stof afhankelijk van haar eigenschappen
bepaalde risicozinnen toegekend (R50, R51-R53 e.d.). In het kader van de Wms wordt op grond van dezelfde
gegevens een risico voor het milieu afgeleid. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd m.b.v. het European
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Uniform System for the Evaluation of Substances (EUSES). Met EUSES wordt een generieke beoordeling voor
een standaardmilieu uitgevoerd.
2.8 PEC/PNEC
Afhankelijk van de verhouding tussen de Predicted Environmental Concentration (PEC) en de Predicted NoEffect Concentration (PNEC) kan dit leiden tot het vragen aan de industrie om meer informatie of tot het
afkondigen van generieke maatregelen op grond van de Wms bij een PEC/PNEC > 1000. Hierbij moet gedacht
worden aan een verbod op productie of toepassing in een bepaald product, bijv. het Cadmiumbesluit. Van
preparaten hoeft geen kennisgeving te worden gedaan. Gegevens die zijn gebruikt voor de indeling moeten
voor de bevoegde autoriteit ter beschikking worden gehouden. De EU-methode, die eigenlijk bestaat uit
meerdere op elkaar aansluitende methoden, is vastgelegd in de Technical Guidance Documents van de EU
(TGD, 2003). In het TGD wordt de normafleiding beschreven voor de milieucompartimenten water (zoet
en zout), bodem, sediment en lucht. Het TGD beschrijft zowel de afleiding van normen op basis van
humane risico’s, als op basis van ecotoxicologische risico’s.
Voor de ecotoxicologische risico’s is het eindpunt van de berekeningen de PNEC (Predicted No Effect
Concentration). In Nederland wordt deze PNEC als basis gebruikt voor het MTR. Voor het kunnen vaststellen
van de PNEC wordt gebruik gemaakt van veiligheidsfactoren of statistische methoden. Het kunnen toepassen
van de verschillende methoden is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare toxiciteitseindpunten. De meer
geavanceerde statistische methode maakt gebruik van chronische NOECs (No Observed Effect
Concentrations). De methode met veiligheidsfactoren kan uit de voeten met een minimale gegevensset en
werkt met zowel NOECs als acute L(E)C50s (Effect Concentratie waarbij 50% van de testorganismen een
negatief effect ondervindt of dood gaat). Naar mate er minder gegevens voorhanden zijn wordt bij deze laatste
methode de veiligheidsfactor hoger. Met deze systematiek wordt op indirecte wijze het bedrijfsleven aangezet
tot het aanleveren van meer gegevens, omdat hiermee een lagere norm kan worden vastgesteld.
2.9 Veiligheidsinformatiebladenbesluit
Naast de kennisgevingsplicht aan de nationale overheid, is er ook een informatieplicht aan gebruikers van
stoffen. Op grond van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wms moeten producenten en leveranciers van
gevaarlijke stoffen of preparaten aan de beroepsmatige gebruiker een Veiligheidsinformatieblad (VIB)
overhandigen. Het VIB is een middel om belangrijke informatie te verschaffen over veiligheid, gezondheid,
milieu en transport aan de gebruiker van de stof of het preparaat. Een VIB bevat zestien categorieën; per
rubriek is aangegeven welke informatie verstrekt moet worden. Verder moet op basis van regels voor het
kenmerken en verpakken in de Wms een aantal eigenschappen van stoffen en preparaten via een etiket op de
verpakking aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt. Een volledig ingevuld VIB bevat voor gebruiker en
bevoegd gezag bruikbare informatie. Ervaring leert dat ecotoxicologische informatie maar beperkt beschikbaar
is en soms ook niet wordt vermeld. Het vermoeden bestaat dat het laatste wordt veroorzaakt, doordat
gebruikers soms de voorkeur geven aan producten waarvan geen gegevens vermeldt worden (‘dan zal het wel
niet giftig zijn’) boven een product waarvoor expliciet is aangegeven dat het een component bevat die bijv.
zeer giftig is voor waterorganismen.
3 MTR afleiding(inter)nationaal
In Nederland worden binnen het project Internationale Normstelling Stoffen (INS) het maximum toelaatbaar,
verwaarloosbaar en ernstig risiconiveau vastgesteld (MTR-, VR en ER-waarden) voor de milieucompartimenten,
water, bodem en lucht. Het ernstig risiconiveau wordt ook wel aangeduid als de interventiewaarde. Met
behulp van deze beleidsmatige niet wettelijke normen (ook wel algemene kwaliteitsnormen genoemd) kunnen
mogelijk nadelige gevolgen van milieubelasting worden vastgesteld door overheden betrokken bij de
beleidsuitvoering. Naast de beleidsmatige algemene kwaliteitsnormen zijn er ook milieukwaliteitsnormen met
een wettelijke status. Het betreft dan normen die door de politiek zijn vastgesteld in bijvoorbeeld een
ministeriele regeling. Vaak betreft het hier MTR-waarden maar de getalswaarde kan afwijken als gevolg van
het meewegen van economische- of haalbaarheidsoverwegingen.
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Het INS-project bestaat sinds 1990 en wordt gestuurd door een samenwerkingsverband tussen de betrokken
departementen VROM, V&W en LNV. Het project was aanvankelijk sterk nationaal georiënteerd. Sinds het jaar
2000 is een duidelijke koersbijstelling geweest als gevolg van internationale kaders, zoals de Kaderrichtlijn
Water en de ontwerpverordening vernieuwing stoffenbeleid REACH. De praktijk is nu dat indien er op
Europees niveau een norm is vastgesteld deze binnen INS zal worden overgenomen als MTR-waarde. Deze
norm dient wel omgerekend te worden naar de Nederlandse situatie ten aanzien van het % lutum en
organische stof. Indien de stof van nature voorkomt moet rekening gehouden worden met de natuurlijke
achtergrondconcentratie.
Indien er nationaal behoefte is aan een norm (MTR) en deze is in Europees kader niet beschikbaar, zal
afleiding plaatsvinden conform de methode die binnen de Europese Unie gangbaar is. In nationaal verband zal
het VR, die beleidsmatig is vastgesteld op een honderdste van het MTR, blijven worden gehanteerd. Dit VR is
evenals de interventiewaarde van groot belang voor de nationale beleidsuitvoering, omdat hiermee het streven
naar een betere milieukwaliteit onderbouwd wordt en de noodzaak tot sanering wordt geprioriteerd.
Naast de internationalisering van INS zijn er ook wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de status van
nationale normen. In de beleidsuitvoering is sprake van een groeiende vraag naar MTR-waarden die op
korte termijn beschikbaar moeten zijn, omdat het bedrijfsleven hiermee de eigen verantwoording kan
nemen (responsible care en uitvoering emissietoets). In de meeste gevallen is een indicatie van de hoogte
van de norm afdoende. Daarom is besloten zogenaamde ad-hoc normen (MTR, VR en ER) vast te stellen
met behulp van een snelle, eenvoudige wettenschappelijke methode. Deze ad-hoc normen worden
afgeleid conform het technisch INS-protocol. Daarnaast blijft het soms gewenst een gedegen
afleidingsprocedure te doorlopen om MTR-, VR- en ER-waarden vast te stellen van grote
wettenschappelijke kwaliteit. Afleiding van deze op gedegen wijze afgeleide normen vindt plaats volgens
de zogenaamde EU-methode.
3.1 Indeling in gevaarsklassen R-zinnen
Het primaire doel voor het classificeren en labellen van milieugevaarlijke stoffen en preparaten is
gebruikers te alarmeren over de potentiële gevaren (R-zinnen) van de stoffen. Het betreffen hier gevaren
ten aanzien van gebruik, maatschappij en ecosystemen. In die gevallen waar dit verplicht/mogelijk is
worden de classificaties opgenomen in een Material Safety Data Sheet (MSDS) of ook wel een Veiligheid
Informatieblad (VIB) genoemd. Deze MSDS of VIB wordt door de fabrikant van een stof of preparaat
opgesteld.
De classificatie op basis van milieueffecten is in eerste instantie gericht op het aquatische ecosysteem
(R50-R53). In aanvulling hierop zijn voor andere milieucompartimenten de zinnen R54 t/m/ R58
opgenomen.
R-zinnen op basis van milieueffecten zijn verplicht voor nieuw te notificeren stoffen (nieuwe stoffen)
vanaf een productievolume van 1 ton. Met notificatie wordt hier bedoeld dat de stof op de markt mag
worden gebracht indien aan bepaalde eisen wordt voldaan. Vanaf 1 ton productievolume wordt van een
fabrikant verlangd dat hij, naast een groot aantal andere testen, de basisset aan acute ecotoxicologische
studies aanlevert, inclusief degradatiegegevens en de Log Kow (of BCF-waarde). Het voorgaande betekent
impliciet dat er geen milieuclassificatie (R50-R53) kan worden uitgevoerd voor stoffen met een
productievolume kleiner dan 1 ton.
Voor R-zinnen met betrekking tot carcinogene-, mutagene- en reprotoxische-eigenschappen (CMReigenschappen; R45, R46 en R60-R63) geldt een productievolume vanaf 100 ton (dit type dossier heet
een Annex VIII, dit is een Annex VIIA dossier aangevuld met extra testen waaronder mutageniteits- en
carcinogeniteitsstesten. Onder de 100 ton zijn er niet genoeg gegevens voorhanden, omdat hiervoor geen
onderzoeksverplichting geldt, om een CMR classificatie uit te voeren.
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Voor bestaande reeds genotificeerde stoffen (zie ook de EINECS lijst) geldt dat boven de 1000 ton
productie of import de stof als High Production Volume Chemical (HPVC) wordt aangemerkt. Deze
dataset is zeer uitgebreid en meer dan voldoende om alle mogelijke classificaties uit te voeren. Voor
zogenaamde Low Production Volume Chemicals (LPVC) geldt een productievolume van 10 tot 1000 ton
en is het alleen mogelijk om een milieuclassificatie uit te voeren en geen CMR-classificatie.
De risico-zin R51 komt nooit alleen voor in tegenstelling tot R50, R52 en R53. De reden is dat
geconcludeerd is bij het opstellen van de criteria dat de acute toxiciteitsgegevens voor deze categorie van
stoffen, in tegenstelling tot R50, niet voldoende bescherming gaf om ook lange termijn (chronische)
effecten af te dekken. R-zinnen zeggen eigenlijk niets over daadwerkelijke milieueffecten en -risico’s maar
zijn wel duidelijk een afgeleide van het risicofilosofie. Hierdoor wordt gesproken over mogelijke lange
termijn effecten.
Voor de classificatie van preparaten geldt Directive 1999/45/EC. Hierin staan rekenregels voor de
classificatie van preparaten. De classificatie wordt gebaseerd op de verdeling van de gewichts-percentages
van individuele stoffen in het preparaat.
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Bijlage 2: Informatiebladen stoffen
1 Identificatie
Handelsnaam
HHCB

Stofnaam
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylcyclopenta[ϒ]-2-benzopyran

CAS-nummer
1222-05-5

Structuur formule

O

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
258.4

Oplosbaarheid
0,19-1,75 mg/l

Log Kow
5,3-5,9

Kp
-

dampspanning
0,012-0,073 Pa

HERA (november 2003) Polycyclische musks AHTN en HHCH.
IUCLID dataset (2000)128-37-0 European Commission, European Chemicals Bureau

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

0,7
mg/l

Kreeft

0,9
mg/l

Vis

1,4
mg/l

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

-

1600 vissen

93 dagen

+/-

Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)

4 Monitoring
Opp. Water

RWZI

0,13 µg/l

2,9 µg/l

Drinkwaternorm
overschrijding
Factor 1.3

Grondwater

Lucht

-

-

Berbee, R.P.M., Kalf, D., Duijn, P. van, Beek M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in R.W.Z.I.-effluenten in het Maasstroomgebied, RIZArapport 2004.018.
Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.

5 Risicokarakterisering
COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

23,4

Z

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
0.02 (*1)

MTR

ABM

R-zinnen

-

A

-

*1 De door HERA gerapporteerde PNEC = 6,8 µg/l hier is aansluiting bij gezocht. De PEC/NEC verhouding is 0,13/6,8 µg/l = 0,02.
Voor het regionale scenario in de HERA EUSES berekeningen was de PEC/NEC ook 0,02.
Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.
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VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
HERA (november 2003) Polycyclische musks AHTN en HHCH.
Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
European chemical Substances Information System (ESIS) http://ecb.jrc.it/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.

6 Productielocaties
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bedrijf
AAKO B.V.
BUSH BOAKE ALLEN LTD
Creations Aromatiques
Firmenich & Cie SA
Firmenich GmbH
Firmenich UK Ltd
Givaudan Roure SA
Haarmann & Reimer GmbH
IFF (Great Britain) Limited
International Flavors & Fragrances
KAO CORPORATION, S.A.
Quest International

Locatie
Leusden
LONDON
Neuilly
Neuilly sue Seine Cedex
Kerpen
Middlesex
Argenteuil Cedex
Holzminden
Haverhill, Suffolk
Haverhill, Suffolk
Barberà del Vallès
Ashford, Kent

Land
NETHERLANDS
UK
FRANCE
FRANCE
GERMANY
UK
FRANCE
GERMANY
UK
UK
SPAIN
UK

European chemical Substances Information System (ESIS) http://ecb.jrc.it/

7 Synthese route
Alfa-methylstyreen + isoprene - > pentamethylindaan
Pentamethylindaan + propyleenoxide - > HHCB alcohol
HHCB alcohol + paraformaldehyde - > HHCB
HERA (november 2003) Polycyclische musks AHTN en HHCH.

8 Toepassing
Product
wasmiddelen: 0.04 – 0.13%
wasverzachters: 0.12 –0.16 %
bleekmiddelen:0.03-0.05%
handwasmiddelen: 0.04-0.07%
vaatwasmiddelen: 0.02%
allesreinigers: 0.04-0.11%

Type
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen

sprays: 0.02-0.05%
toiletreinigers: 0.05-0.06%
toiletblokjes: 0.05-0.09%

geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen

Volume (ton/jr)

Gebruik: 1400 ton/jaar in de EU
Productie: 1000-5000 ton per jaar in
de EU (alleen UKK)
HERA (november 2003) Polycyclische musks AHTN en HHCH.

68

Ketenaanpak van probleemstoffen

9 Relevante emissieroutes
Product
Wasmiddelen/wasverzachters
enz.
Industriële wasmiddelen

Via
Afvalwater naar de RWZI

Compartiment
Via RWZI naar oppervlaktewater

Afvalwater naar de AWZI

Via AWZI naar het
oppervlaktewater

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

-

-

-

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
+ (lijst 4)

11 Analyse ketenaanpak
Actoren?
•
Primaire producent van HHCB in de EU (IFF in de UK); verkoop kantoor IFF Hilversum.
•
Secundaire producenten HHCB (branchevereniging NEA, Vereniging van geur en smaakstoffen
producenten in Nederland).
•
Secundaire producenten internationaal (branchevereniging IOFI en IFRA)
•
•
•
•

Producenten van was en reinigingsmiddelen (Lever, Procter & Gamble)
Branchevereniging NVZ (Nederlandse Vereniging voor zeepfabrikanten).
Internationale branchevereniging AISI (Association International de La Nouvonnerie)
CEFIC

Risicobeoordeling
EU/VROM/RIVM
HERA project
AISI

CEFIC
Producenten/chemicalien

NVZ
Was en reigingsmiddelen
Concerns

•

Gebruikers zepen en reinigingsmiddelen (consumenten en industriële toepassingen)

•
•
•

Verwijdering
Afvalverwerker
Waterkwaliteitsbeheerder

Wet en regelgeving (regulering door huidig stoffenbeleid)
Er zijn zowel industriële als consumenten toepassingen voor HHCB. Stof wordt niet gevormd in natuurlijke
processen en wordt niet als metaboliet gevormd uit andere stoffen.
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Het gebruik van HHCB is voor het grootste deel toe te wijzen aan het gebruik van zepen en
reinigingsmiddelen waaraan HHCB als geurstof is toegevoegd.
Wvo
Huishoudelijk afvalwater met hierin HHCB zal op de zuivering worden gebracht. Afhankelijk van de
eigenschappen van de stof zal er sprake zijn van een hoger of lager zuiveringsrendement. In geval van
HHCB kan verwacht worden dat een groot deel wordt verwijderd. Toch worden hoge gehalten in het
effluent aangetroffen waaruit kan worden geconcludeerd dat in het influent een nog hogere gehalte wordt
aangeboden.

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
Beleidsmatige beïnvloeding mogelijk?
Stoffen als HHCB worden breed toegepast. Het blijkt dat de stof behoorlijk toxisch is en slecht afbreekt in
biodegradatie-studies en dat de stof oestrogene eigenschappen heeft. Conform de ABM is aanpak A vereist,
en dus worden de best beschikbare zuiveringstechnieken voorgeschreven. Geconstateerd wordt dat er door
waterkwaliteitsbeheerders weinig tot aandacht wordt besteed aan dit type stoffen.
Mogelijke aangrijpingspunten ketenaanpak HHCB:
aktie

initiatiefnemer

Informeren van milieugroeperingen en belanghebbenden over
probleemstoffen d.m.v. publicaties, conferenties

RIZA, RIKZ

Nader onderzoek entameren
nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

,,

emissiebronnen traceren

,,

Inbrengen in overleggen over stoffen
rivierstroomgebieden
EU-overleg overige stoffen KRW (2000/60/EEG)
EU-overleg over bestaande stoffen (76/769/EEG)

VROM, DGW (inbrengen in NMP5)
,,
,,

Stofproblemen op productniveau aankaarten
formuleerders van producten aanspreken op probleemstoffen
producenten van stoffen aanspreken op probleemstoffen
consequenties van stofvervanging bekijken
industrie stimuleren tot ontwikkeling en gebruik alternatieven

VROM, DGW , RWS
,,
,,
,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbares stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen
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1 Identificatie
Handelsnaam
AHTN

Stofnaam
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2naphtyl)ethan-1-one

CAS-nummer
1506-02-1

Structuur formule
O

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
258,4

Oplosbaarheid
0,36-1,25 mg/l

Log Kow
5,4-5,7

Kp
-

dampspanning
0,061-0,0074 Pa

HERA (november 2003) Polycyclische musks AHTN en HHCH.

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

0,4
mg/l

Kreeft

0,8
mg/l

Vis

1,4
mg/l

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

-

600 vissen

95 dagen

-

Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)

4 Monitoring
Opp. Water

RWZI

0,005 µg/l

0,96 µg/l

Drinkwaternorm
overschrijding
<1

Grondwater

Lucht

-

-

Berbee, R.P.M., Kalf, D., Duijn, P. van, Beek M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in R.W.Z.I.-effluenten in het Maasstroomgebied, RIZArapport 2004.018.
Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.

5 Risicokarakterisering
COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

16,7

Z

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
0.001 (*1)

MTR

ABM

R-zinnen

-

A

-

*1 De door HERA gerapporteerde PNEC is 3.5 µg/l. De hier berekende PEC/NEC is: 0,005 µg/l / 3,5 µg/l = 0,001. In het regionale
scenario in de HERA berekeningen was de PEC/NEC-verhouding 0,01
Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.
VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
HERA (november 2003) Polycyclische musks AHTN en HHCH.
Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
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European chemical Substances Information System (ESIS) http://ecb.jrc.it/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.

6 Productielocaties
Nr.
1
2
3
4
5

Bedrijf
BUSH BOAKE ALLEN LTD
GIVAUDAN-ROURE
Givaudan Roure Ltd
Givaudan Roure SA
PFW Aroma Chemicals B.V.

Locatie
LONDON
Hamburg
Whyteleafe, Surrey
Argenteuil Cedex
Barneveld

Land
UK
GERMANY
UK
FRANCE
NETHERLAND

European chemical Substances Information System (ESIS) http://ecb.jrc.it/

7 Synthese route
Vermoedelijk
Methylbenzene + 2,4,5-trimethyl-2,4-hexadieen - > 1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline
1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline + zuurchloride - > 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2naphtyl)ethan-1-one
Berbee persoonlijke mededeling

8 Toepassing
Type
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen
geurstoffen

Product
wasmiddelen: 0.04 – 0.13%
wasverzachters: 0.12 –0.16 %
bleekmiddelen:0.03-0.05%
handwasmiddelen: 0.04-0.07%
vaatwasmiddelen: 0.02%
allesreinigers: 0.04-0.11%
sprays: 0.02-0.05%
toiletreinigers: 0.05-0.06%
toiletblokjes: 0.05-0.09%

Volume (ton/jr)
-

European chemical Substances Information System (ESIS) http://ecb.jrc.it/

9 Relevante emissieroutes
Product
Wasmiddelen/wasverzachters
enz.
Industriële wasmiddelen

Via
Afvalwater naar de RWZI

Compartiment
Via RWZI naar oppervlaktewater

Afvalwater naar de AWZI

Via AWZI naar het
oppervlaktewater

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
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Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

-

-

-
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Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
+ (lijst 4)

11 Analyse ketenaanpak
Actoren?
•
Primaire producenten van AHTN in de EU
•
Secundaire producenten AHTN (branchevereniging NEA, Vereniging van geur en smaakstoffen
producenten in Nederland).
•
Secundaire producenten internationaal (branchevereniging IOFI en IFRA)
•
•
•
•

Producenten van was en reinigingsmiddelen (Lever, Procter & Gamble)
branchevereniging NVZ (Nederlandse Vereniging voor zeepfabrikanten).
Internationale branchevereniging AISI (Association International de La Nouvonnerie)
CEFIC

Risicobeoordeling
EU/VROM/RIVM
HERA project
AISI

CEFIC
Producenten/chemicalien

NVZ
Was en reigingsmiddelen
Concerns

•

Gebruikers zepen en reinigingsmiddelen (consumenten en industriële toepassingen)

•
•
•

Verwijdering
Afvalverwerker
Waterkwaliteitsbeheerder

Wet en regelgeving (regulering door huidig stoffenbeleid)
Er zijn zowel industriële als consumenten toepassingen voor AHTN. Stof wordt niet gevormd in natuurlijke
processen en wordt niet als metaboliet gevormd uit andere stoffen.
Het gebruik van AHTN is voor het grootste deel toe te wijzen aan het gebruik van zepen en
reinigingsmiddelen waaraan AHTN als geurstof is toegevoegd.
Wvo
Huishoudelijk afvalwater met hierin AHTN zal op de zuivering worden gebracht. Afhankelijk van de
eigenschappen van de stof zal er sprake zijn van een hoger of lager zuiveringsrendement. In geval van
AHTN kan verwacht worden dat een groot deel wordt verwijderd. Toch worden hoge gehalten in het
effluent aangetroffen waaruit kan worden geconcludeerd dat in het influent een nog hogere gehalte wordt
aangeboden.

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
Beleidsmatige beïnvloeding mogelijk?
Stoffen als AHTN worden breed toegepast. Het blijkt dat de stof toxisch is en slecht afbreekt in
biodegradatie studies. Toch is de milieubezwaarlijkheid van AHTN als geheel iets minder erg als HHCB. Met
name de COMMPS score is lager, hetgeen ook voor PEC/NEC schattingen uit de HERA studie geldt.
Conform de ABM is aanpak A vereist, en dus worden de best beschikbare zuiveringstechnieken
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voorgeschreven.
Gezien de relatief geringe milieubezwaarlijkheid zou de beleidsmatige aanbeveling zijn niet te veel aandacht
te besteden aan de stof AHTN.
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1 Identificatie
Handelsnaam
TCEP
Structuur formule

Stofnaam
Tris(2-chloorethyl)fosfaat

CAS-nummer
115-96-8
O

O

P

Cl

O
Cl

O

Cl

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
327.6

Oplosbaarheid
1.1-1.6 g/l

Log Kow
1.5-2.6

Kp
-

dampspanning
<0.1 hPa
H-coef.
0.0084
vluchtig uit water

IUCLID (2000) 115-96-8 European Commission European Chemicals Bureau.
National Academy of Sciences (2000) Toxicological Risks of Selected Flame-retardant Chemicals.

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

2,2
mg/l

Kreeft

392
m/l

Vis

90
mg/l

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

Niet genotoxische
carcinogeen

0,42

40 dagen

?

Drinkwaternorm
overschrijding
Factor 2.1

Grondwater

Lucht

-

-

Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik.

4 Monitoring
Opp. water

RWZI

0.21 µg/l

0.42 µg/l

Berbee, R.P.M., Kalf, D., Duijn, P. van, Beek M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in R.W.Z.I.-effluenten in het Maasstroomgebied, RIZArapport 2004.018.
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.

5 Risicokarakterisering

*1

COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

15,4

ZEZ(*1)

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
0,1(*2)

MTR

ABM

R-zinnen

-

A(*3)

R51/53
R22
R40

Het betreft hier de SOMS zorgcategorie humaan. Dit in verband met de vermeende genotoxische carcinogene

eigenschappen. De milieu zorgcategorie is GZ.
*2

NEC is de EC50 van 2,2 mg/l/1000 = 2,2 µg/l; PEC is de hoogst gemeten waarde in oppervlaktewater (0.21 µg/l).

PEC/NEC = 0.21/2,2 µg/l = 0.1.
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*3

Op basis van carcinogene eigenschappen.

VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
European chemical Substances Information System (ESIS) http://ecb.jrc.it/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.
Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.
IUCLID (2000) 115-96-8 European Commission European Chemicals Bureau.
National Academy of Sciences (2000) Toxicological Risks of Selected Flame-retardant Chemicals.
IPCS (1998) International Program on Chemical Safety Environmental Health Criteria 209: Flame retardants. World Health
Organization.
ECB Newsletter

6 Productielocaties
Nr.
1
2
3

Bedrijf
Akzo Nobel Chem. b.v.
Bayer AG
Courtaulds chemicals

Locatie
Amersfoort
Leverkusen
Derby

Land
Netherlands
Germany
UK

4
5

Clariant GmbH
Hoechst AG

Frankfurt am Main
Frankfurt am Main

Germany
Germany

IUCLID (2000) 115-96-8 European Commission European Chemicals Bureau.

7 Syntheseroute
ethyleenoxide + phosphoroxychloride ---- > tris(2-chloorethyl)fosfaat

8 Toepassing
Type
Brandvertrager
Brandvertrager
Brandvertrager

Product
Isolatieschuim (polyurethaan)
Plastics
Textiel (kinderkleding)

Volume (ton/jr)

Σ40000 (3)
IUCLID (2000) 115-96-8 European Commission European Chemicals Bureau.

9 Relevante emissieroutes
Product
Textiel
Plastics/textiel/isolatieschuim*1
Plastics/textiel/isolatieschuim*1

Via
Waswater via de RWZI
Verlies naar de atmosfeer
Verlies bij productie naar
afvalwater

Compartiment
Oppervlaktewater
Via de lucht naar water
Oppervlaktewater

*1 Vermoedelijk is deze emissieroute naar water weinig relevant. Isolatieschuim (PUR) wordt gemaakt uit polyolen en isocyanaten.
De brandvertragers worden waarschijnlijk aan de polyolen toegevoegd. De isolatieschuimen worden on site of als intermediair
gemaakt. Daarbij komt geen afvalwater vrij. Ook uitloging uit vast pur schuim wordt als een niet relevante emissieroute gezien
zolang het schuim niet direct in natte werken wordt toegepast.
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10 Aandachtsvelden binnen huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

-

-

-

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
+

11 Analyse ketenaanpak
Actoren
•
Primaire producenten TCEP > Branchevereniging (EFRA)
•
•
•
•
•
•

PUR
Producenten PUR schuimen
PUR verwerkende industrie (isolatieplaten, meubels e.d.)
Professionele PUR gebruikers (bouw)
Tussenhandel (bouwmarkten e.d.)
Consumentengebruik van PUR

•
•
•
•
•

Textiel
Producenten textiel/tapijt? > Branchevereniging (VTN en VNTF)
Textiel importeurs
Professioneel gebruikers textiel (kleding, meubels, zonnenschermen e.d.)
Consumentengebruik van textiel

•
•
•

Verwijdering
Afvalverwerker
Waterkwaliteitsbeheerder

Wet en regelgeving (regulering door huidig stoffenbeleid)
Bestaande stoffen richtlijn 793/93/EC
In de EU wordt op dit moment, in het kader van de bestaande stoffen richtlijn 793/93/EC, gewerkt aan een
risicoschatting (RAR). Deze richtlijn is gericht op de risico’s die optreden voor mens en milieu bij het op de
markt brengen van de stof en bij het gebruik ervan. Indien blijkt dat er risico’s voor mens en milieu van
toepassing zijn zal gekeken worden of er met behulp van risicoreducerende maatregelen de stof alsnog op
de markt gebracht kan worden. Bij onacceptabele risico’s kan de verbodsrichtlijn in stelling gebracht
worden.
Wvo
Huishoudelijk afvalwater met hierin TCEP afkomstig van het waswater van kleding zal op de zuivering
worden gebracht. Afhankelijk van de eigenschappen van de stof zal er sprake zijn van een hoger of lager
zuiveringsrendement. In geval van TCEP, met hoge wateroplosbaarheid en relatief lage Kow, kan verwacht
worden dat de verwijdering niet groot zal zijn.
Het Bouwbesluit AmvB
TCEP wordt ingezet als brandvertrager in PUR schuim die in de bouw gebruikt wordt. De eisen vanuit het
Bouwbesluit hebben gevolgen voor de materiaalkeuze en de isolatie. De productprestaties en dus de
brandvertragende werking van materialen worden sinds kort in Europees verband geformuleerd, met behulp
van NEN 13501-1. Deze Europese norm onderscheidt de materialen in de categorieën A1 (niet brandbaar)
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tot F (zeer brandbaar, of niet bepaald). De materialen zijn bovendien getest op rookontwikkeling en de
vorming van brandende druppels. PUR wordt als brandbaar aangemerkt.

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
Producenten in Nederland (AKZO), Duitsland (Bayer, Clariant) en de UK (Rhodia) hebben invloed op het
ketenbeheer van chloorhoudende brandvertragers.
Gebruikers van dit soort producten zijn de
textielindustrie (nationaal en internationaal), de bouwwereld (dakplaten) en de meubelindustrie en hebben
als zodanig duidelijk belangen (producten mogen niet makkelijk branden). Consumenten komen in principe
met dergelijke stoffen in aanraking en ook de waterschappen worden (onbewust) met deze stoffen
geconfronteerd. De belangrijkste internationale belangengroep is de EFRA (European Flame Retardants
Association). Belangrijke regelgeving voor brandpreventie en veiligheid vinden we terug in de Woningwet
(bouwbesluit), Arbo-wetgeving, Wet Milieubeheer en bij assuradeuren. Ten aanzien van product
verantwoordelijkheid van producenten is de Europese regelgeving van belang (2001/95/EG). De
verantwoordelijkheid voor deze regelgeving ligt bij diverse (overheids)instanties, gemeenten, brandweer,
VWA. De eisen zijn meestal niet gekoppeld aan de hoeveelheid brandvertrager in een product, maar
meestal aan een bepaalde brandweringstijd.
Chloorfosfaten worden momenteel onderworpen aan een Europese risicoschatting (EU-RAR) op grond van
richtlijn 793/93/EC, maar deze is nog niet definitief. Via invoer van allerlei producten komen tegelijkertijd
allerlei brandvertragers ons land binnen. Vereniging van de textielindustrie VTN, maar bijvoorbeeld ook de
meubelbranche zullen een rol kunnen spelen in zaken de hoeveelheid en het type brandvertragers die
worden gebruikt.
Wat kan geconcludeerd worden voor de ketenaanpak voor brandvertragers op basis van chloorfosfaten?
In de EU-RAR voor bestaande stoffen wordt momenteel de meeste aandacht aan dit type verbindingen
besteed. Vanuit Nederland spelen VROM en RIVM daarbij de belangrijkste rol. Vanuit V&W, maar ook
vanuit het waterbeheer RWS en Unie van Waterschappen is eigenlijk geen betrokkenheid bij de regulering
voor dit type stoffen. Gericht op de toekomst is het belangrijk aandacht te besteden aan de relatie tussen
brandwerendheid en de hoeveelheid brandvertrager in producten. Ook de vraag of er alternatieven bestaan
is van belang.
Mogelijke aanknopingspunten voor ketenaanpak voor TCEP
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aktie

initiatiefnemer

Informeren van milieugroeperingen en belanghebbenden over
probleemstoffen d.m.v. publicaties, conferenties

RIZA, RIKZ

Nader onderzoek entameren
nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

,,

emissiebronnen traceren

,,

Inbrengen in overleggen over stoffen
rivierstroomgebieden

VROM, DGW (inbrengen in NMP5)

Stofproblemen op productniveau aankaarten
formuleerders van producten aanspreken op probleemstoffen
producenten van stoffen aanspreken op probleemstoffen
consequenties van stofvervanging bekijken
industrie stimuleren tot ontwikkeling en gebruik alternatieven

VROM, DGW , RWS
,,
,,
,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbares stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen
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1 Identificatie
Handelsnaam
BHT
Structuur formule

Stofnaam
2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol

CAS-nummer
128-37-0

OH

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
220

Oplosbaarheid
0.6 mg/l

Log Kow
4.2-5.6

Kp

dampspanning
0.013 hPa

IUCLID dataset (2000)128-37-0 European Commission, European Chemicals Bureau

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

Alg

0.2
mg/l

?

600

slecht

?

Kreeft

0,7
mg/l

Vis

11
mg/l

<70% bij 28 dagen

IUCLID dataset (2000)128-37-0 European Commission, European Chemicals Bureau
Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS).

4 Monitoring
Opp. Water

RWZI

1,16 µg/l

0,81 µg/l

Drinkwaternorm
overschrijding
Factor 11,6

Grondwater

Lucht

-

-

Geelen, H., Jeuken, A.B.M., Barreveld,H.L. (2004b), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn, de IJssel en in het IJsselmeer, conceptrapport
augustus 2004.
Berbee, R.P.M., Kalf, D., Duijn, P. van, Beek M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in R.W.Z.I.-effluenten in het Maasstroomgebied, RIZArapport 2004.018.

5 Risicokarakterisering

*1

COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

Indicatieve
worst case

MTR

ABM

R-zinnen

27,9

Z

5,8 (*1)

-

A

-

Alg/kreeft en vis in de basis set. Laagste L(E)C50 /1000 = 0.2 mg/l (Daphnia)/1000 = 0.2 µg/l; gegevens monitoring

1,16 µg/l. De berekende PEC/NEC = 1,16 µg/l/0.2 µg/l = 5,8.
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.
VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
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Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.
Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)
IUCLID dataset (2000)128-37-0 European Commission, European Chemicals Bureau

6 Productielocaties
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bedrijf
BASF AG
Bayer AG
Derivados Fenolicos
Helm AG
Monsanto
Raschig GmbH
Rhodia Chimie
Shell Espana s.a.
Technol mineraloelveredlungs GmbH
Rodachem

Locatie
Ludwigshafen
Leverkusen
Madrid
Hamburg
Bruxelles
Ludwigshafen/Rhein
Courbevoie
Madrid
Wien
Roosendaal

Land
Germany
Germany
Spain
Germany
Belgium
Germany
France
Spain
Austria
Netherlands

IUCLID dataset (2000)128-37-0 European Commission, European Chemicals Bureau

7 Synthese route
p-cresol + isobutene - - - - > 2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol

8 Toepassing
Product
Voedingsmiddelen
Rubber/plastic
Insecticiden
Pharmaceutisch
Verven

Type
antioxidant
antioxidant
antioxidant
antioxidant
antioxidant

Volume (ton/jr)

Σ>>1000 ton
(HPVC)
IUCLID dataset (2000)128-37-0 European Commission, European Chemicals Bureau

9 Relevante emissieroutes
Product
Voedingsmiddelen
Overige

Via
Consumptie via faeces naar RWZI
Afvalwater industrie
Uitloging uit
consumentenproducten

Compartiment
Oppervlaktewater via RWZI
Oppervlaktewater via AWZI
Oppervlaktewater via RWZI

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
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Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

-

-

-

Ketenaanpak van probleemstoffen

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
-

11 Analyse ketenaanpak
Actoren?
•
Primaire producenten BHT (branchevereniging VNCI)
•
•
•
•
•

Voedingsmiddelen/overige
Tussenhandel productie chemicaliën
Producenten voedingsmiddelen
Producten van kunststoffen die BHT bevatten (DOW, DSM etc)
Consumenten in gebruiksfase

•
•
•

Verwijdering
Afvalverwerker
Waterkwaliteitsbeheerder

Wet en regelgeving (regulering door huidig stoffenbeleid)
Er zijn zowel industriële als consumenten toepassingen voor BHT. Stof wordt niet gevormd in natuurlijke
processen en wordt niet als metaboliet gevormd uit andere stoffen.
EU toelating consumentenproducten
Het gebruik van BHT is voor het grootste deel toe te wijzen aan het gebruik van voedingsmiddelen waaraan
BHT als antioxidant is toegevoegd. De stof staat op de EU-lijst van voedingsadditieven als nummer E321
waarmee de stof officieel is toegelaten als voedseladditief. De regulering van de voedingsadditieven lijst is
met name gericht op effecten bij de mens en houdt zich niet bezig met indirecte milieurisico’s.
Wvo
Huishoudelijk afvalwater met hierin BHT afkomstig van faeces zal op de zuivering worden gebracht.
Afhankelijk van de eigenschappen van de stof zal er sprake zijn van een hoger of lager
zuiveringsrendement. In geval van BHT kan verwacht worden dat een deel wordt verwijderd. Toch worden
hoge gehalten in het effluent aangetroffen waaruit kan worden geconcludeerd dat in het effluent een nog
hogere gehalte wordt aangeboden.
Voor de overige consumenten producten plastics en verven e.d. is het onduidelijk of er daadwerkelijk
emissies optreden. De gehaltes in de rivier de Maas zijn hoog. Ook hier spelen RWZI mogelijk een
belangrijke rol maar belasting vanuit bv. plastic, insecticides en de verfindustrie kan niet uitgesloten worden.
Het voorkomen in de Maas kan niet direct gekoppeld worden aan de hierboven vermelde productielocaties.

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
Beleidsmatige beïnvloeding mogelijk?
De antioxidant BHT (butylated hydroxy toluene) wordt in heel veel producten gebruikt (latexverven,
polymeren, voedsel, lijmen, cosmetica, brandstofadditieven, farmaceutica, reprografie) (ECB/ESIS). BHT is
ook toegelaten voor gebruik in levensmiddelen.
De stof is niet goed afbreekbaar. Dit is niet verbazingwekkend omdat het een structuur heeft die afbraak
door oxidatie juist tegengaat. Het is dan ook niet verrassend dat deze stof in effluenten van RWZI’s en ook
in oppervlaktewater wordt aangetroffen. Aan mogelijke milieubezwaren van BHT wordt nauwelijks
aandacht besteed. Wel heeft BHT een maximaal toegelaten concentratie van 0,15 mg.l die voortkomt uit de
richtlijn 2002/72/EEG. Deze richtlijn houdt zich bezig met onder andere verpakkingsmaterialen die in
contact komen met voedingsmiddelen. De stof BHT heeft ook duidelijke voordelen omdat het de
achteruitgang (oxidatie) van allerlei producten tijdens opslag en gebruik tegengaat. Dus alvorens
ketenbeheer in te gaan voor een dergelijk productgroep is het raadzaam om na te gaan wat alternatieven
zijn en mogelijke consequenties van het niet of minder gebruiken van BHT. In het Nederlandse
oppervlaktewater is de stof BHT alleen tijdens GC/MS screeningsonderzoek aangetoond.
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Een groot aantal producenten van BHT in Duitsland, Spanje, België, Frankrijk staat aan het begin van de
keten. In Nederland wordt de stof niet gemaakt maar wel gebruikt in allerlei producten. Dit is nauwelijks te
beïnvloeden. Kwaliteitsspecificaties die de handel stelt aan producten speelt daarbij een belangrijke rol.
Indien ketenbeheer actief wordt ingezet zal dat grote consequenties hebben. Er zal moeten worden
beoordeeld of er alternatieven denkbaar, mogelijk en wenselijk zijn. Omdat stoffen als BHT wereldwijd
worden gebruikt (V.S., EU, Azië enz.) zal dit heel veel weerstand oproepen. Aanpak op het punt van
formuleren van producten is nauwelijks haalbaar juist omdat het wereldwijd wordt gebruikt. Alleen
productmaatregelen op het niveau van de EU zullen realistisch zijn. Daarbij kan worden gedacht aan eisen
t.a.v. de gehalten van BHT in producten. Die discussie zal lopen in de EU regelgeving voor bestaande
stoffen en voor stoffen in voedingsmiddelenproducten. Betrokken partijen zijn derhalve de EU, VROM, VWS
en de industrie. Omdat de consequenties heel groot zijn is het raadzaam om de milieuproblemen eerst goed
helder te hebben.
Mogelijke aanknopingspunten ketenaanpak BHT
aktie

initiatiefnemer

Informeren van milieugroeperingen en belanghebbenden over
probleemstoffen d.m.v. publicaties, conferenties

RIZA, RIKZ

Nader onderzoek entameren
milieubezwaarlijkheid
nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

V&W/DGW, RWS, waterschappen
,,

emissiebronnen traceren

,,

Inbrengen in overleggen over stoffen
rivierstroomgebieden
EU-overleg overige stoffen KRW (2000/60/EEG)
EU-overleg over bestaande stoffen (76/769/EEG)

VROM, DGW (inbrengen in NMP5)
,,
,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbares stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen
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1 Identificatie
Handelsnaam
Surfynol 104®

Stofnaam
2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol

CAS-nummer
126-86-3

Structuur formule

OH

OH

C -- C -- C -- C -- C
C

C -- C -- C -- C -- C

C

C

C

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
226

Oplosbaarheid
1.7 g/l

Log Kow
2.8

Kp
-

dampspanning
0,006-0,009 hPa

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

120

27,3

?

Grondwater

Lucht

-

-

IUCLID (2000) 126-86-3 European Commission European Chemicals Bureau.

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

15
mg/l

Kreeft

88-91
m/l

Vis

3,8
mg/l

Humane tox.

IUCLID (2000) 126-86-3 European Commission European Chemicals Bureau.
ECOSAR database

4 Monitoring
Opp. water

RWZI

0-0.33 µg/l

0.26-23 µg/l

Drinkwaternorm
overschrijding
Factor 3.3

Berbee, R.P.M., Kalf, D., Duijn, P. van, Beek M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in R.W.Z.I.-effluenten in het Maasstroomgebied, RIZArapport 2004.018.
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.

5 Risicokarakterisering
COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

18

GZ

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
0.09(*2)

MTR

ABM

R-zinnen

-

B (*1)

-

*1

Op basis van de chronische toxiciteit worden lange termijn effecten niet verwacht.

*2

Basis set (alg, kreeft, vis) compleet en een chronische test met algen. NEC is de laagste L(E)C50 van 3,8 mg/l/1000 = 3,8 µg/l;

PEC is de hoogst gemeten waarde in oppervlaktewater (0.33 µg/l). PEC/NEC = 0.33/3,8 µg/l = 0.09.
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.
VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
IUCLID (2000) 126-86-3 European Commission European Chemicals Bureau.
ECOSAR database
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CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.

6 Productielocaties
Nr.
1
2

Bedrijf
Air Products chemische producten
Air Products chemische producten

Locatie
Burghausen
Keulen

Land
Germany
Germany

IUCLID (2000) 126-86-3 European Commission European Chemicals Bureau.

7 Syntheseroute
Calciumcarbide + methylisobutylketon ---- > 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol

8 Toepassing
Product
Schuimremmer
Coatings, lijm en verf
Bevochtigingsmiddel
Waterbasis inkten
Reinigingsmiddelen

Type
Surfactant (niet ionisch)
Surfactant (niet ionisch)
Surfactant (niet ionisch)
Surfactant (niet ionisch
Surfactant (niet ionisch)

Volume (ton/jr)
?
?
?
?
?

IUCLID (2000) 126-86-3 European Commission European Chemicals Bureau.

9 Relevante emissieroutes
Product
Schuimremmers producten en
RWZI?
Oud papier met hierin
watergedragen inkten

Via
RWZI

Compartiment
Naar oppervlaktewater

Waswater naar de RWZI/AWZI

Naar oppervlaktewater

*1 Analyses van het afvalwater van een AWZI van een papierfabriek laten concentraties zien van maximaal 18 µg/l.

10 Aandachtsvelden binnen huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
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Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

-

-

-

Ketenaanpak van probleemstoffen

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
-

11 Analyse ketenaanpak
Actoren
•
Primaire producenten Surfynol 104®
•
•
•
•
•

Gebruikers
Producenten van inkten (VVVF)
Papier en karton industrie (VNP)
Zepen en reinigingsmiddelen (NVZ)
Consumenten gebruik

•
•
•

Verwijdering
Afvalverwerker
Waterkwaliteitsbeheerder

Wet en regelgeving (regulering door huidig stoffenbeleid)
Wvo
Huishoudelijk afvalwater met hierin Surfynol 104 afkomstig van het spoelwater van oud papier zal op de
zuivering worden gebracht. Afhankelijk van de eigenschappen van de stof zal er sprake zijn van een hoger
of lager zuiveringsrendement. In geval van Surfynol 104 kan verwacht worden dat de verwijdering niet
groot zal zijn. In het afvalwater van een AWZI van een papierfabriek zijn hoge concentraties Surfynol 104
aangetroffen.
Oppervlakte actieve stoffen als surfynol 104® worden voor zeer veel andere toepassingen gebruikt. In een
aantal gevallen wordt de stof als intermediair gebruikt bij de fabricage van andere producten. In zijn
algemeenheid is het gebruik als surfactant en schuimremmer veruit de grootste toepassing.
Vanuit industriële toepassing wordt verwacht dat emissie snaar water zullen optreden.
Ook wordt de stof toegepast in zepen voor particulier gebruik. Via de RWZI zal de stof op het
oppervlaktewater worden geloosd. In het effluent van alle RWZI’s in het maasstroomgebied wordt de stof
aangetroffen. De voornaamste producent van de stof (Air-Products) heeft vestigingen in Duitsland aan de
Rijn (Keulen en Burghausen). Ook in Rijnwater en het Ijsselmeer wordt de stof aangetroffen. Waarschijnlijk
is het aantreffen hier gebaseerd op meerdere bronnen.

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
De grootste bezwaarlijkheid van deze stof is zijn persistentie. De stof is niet erg toxisch. Er zijn geen kaders
waar de stof op dit moment onder de aandacht is. Gezien de relatieve geringe milieubezwaarlijkheid ligt
ketenaanpak op dit moment niet voor de hand.
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1 Identificatie
Handelsnaam
Acridine
Structuur formule

Stofnaam
Dibenzo(b,e)pyridine

CAS-nummer
260-94-6
N

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
179

Oplosbaarheid
38.4 mg/l

Log Kow
3.4-3.6

Kp
-

dampspanning
-

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

83

slecht

-

Verschueren
MSDS datasheet for acridine

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

0,24
mg/l

Bekend
carcinogeen

Kreeft

0.7-2,9
mg/l

Mutageen

Vis

2,5
mg/l

Verschueren
Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)

4 Monitoring
Opp. Water

RWZI

0,92 µg/l

0,11 µg/l

Drinkwaternorm
overschrijding
Factor 9.2

Grondwater

Lucht

-

-

Berbee, R.P.M., Kalf, D., Duijn, P. van, Beek M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in R.W.Z.I.-effluenten in het Maasstroomgebied, RIZArapport 2004.018.
Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.

5 Risicokarakterisering

*1

COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

16,6

ZEZ(*2)

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
3,8(*1)

MTR

ABM

-

A

R-zinnen

De kwaliteit van de toxiciteitsgegevens is minimaal er is een factor 1000 toegepast op de EC50 voor algen van 0.24 mg/l.

De PEC/NEC wordt 0.92/0,24 µg/l = 3,8.
*2

Gebaseerd op humane indeling. De stof is een bekende carcinogeen.

Jeuken, A.B.M., Barreveld, H.L. (2004)‘Vergeten’ stoffen in Maas en zijrivieren, RIZA-rapport 2004.
VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
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Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.
Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)

6 Productielocaties
Nr.

Bedrijf

Locatie

Land

7 Synthese route

8 Toepassing
Type
Houtverduurzaming
Kleurstof

Product
Verontreiniging in anthracene koolteer
Kleurstoffen in stoffen/kleding
Intermediates
farmaceutisch

Volume (ton/jr)

Anti bacterieel middel (verboden)

9 Relevante emissieroutes
Product
Kleurstoffen in stoffen/kleding
Verontreiniging in anthracene
koolteer

Kleurstoffen toepassing in de
industrie

Via
Afvalwater naar de RWZI
Via directe toepassing van
houtverduurzaming in water.
Inmiddels verboden maar mogelijk
nog een historisch probleem
vanwege de persistentie van de
stof.
Lucht (blootstelling werknemers)
Naar water

Compartiment
Oppervlaktewater
Oppervlaktewater

Oppervlaktewater

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

-

-

-

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
-

11 Analyse ketenaanpak
Actoren
•
Primaire producenten acridine en de staalindustrie
•
•
•
•
•

Textiel industrie irt kleurstoffen
Producenten textiel/tapijt? > Branchevereniging (VTN en VNTF)
Textiel importeurs
Professioneel gebruikers textiel (kleding, meubels, zonnenschermen e.d.)
Consumentengebruik van textiel

•
•

Pharmaceutische bedrijven
Gebruik als ontsmettingsmiddel en bij productie antidepressiva wordt genoemd op internet (is
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inmiddels verboden; bron onduidelijk)
•
•
•

Verwijdering
Afvalverwerker
Waterkwaliteitsbeheerder

Keten analyse
Ketenaanpak van acridine is moeilijk aan te geven. Probleem is dat een goed inzicht in de bronnen en
emissies van acridine ontbreekt.
Bronnen van emissies zijn:
Cokesbereiding in de staalindustrie waarbij koolteer ontstaat (veelvuldig genoemd op internet)
De stof wordt genoemd als verontreiniging in kleurstoffen. Acridine orange is een vaak op internet
genoemde kleurstof die vaak op internet wordt genoemd bis(dimethylamino)acridine (cas 765-61-2). Deze
wordt mogelijk gemaakt uitgaande van acridine.
Acridine wordt ook wel genoemd in combinatie met geneesmiddelen (antidepressiva). In de gangbare
geneesmiddelen in Nederland zijn hiervoor niet gemakkelijk voorbeelden van aan te geven.
Beste aanpak voor een ketenaanpak is na te gaan:
wat voor type kleurstoffen zijn gebaseerd op acridine (invalshoek kan info textielindustrie zijn). Beoordelen
wat de kans is dat er acridine uit vrijkomt bij het wassen van bijv. textiel, rekening houdend met het gedrag
is van kleurstoffen in RWZI’s.
belang natrekken van de (industriële) emissies van PAK. Vind je ze bijv. in het Maasgebied (veel
staalindustrie), maar ook in de Rijn (minder staalindustrie)?

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
aktie

initiatiefnemer

Informeren van milieugroeperingen en belanghebbenden over
probleemstoffen d.m.v. publicaties, conferenties

RIZA, RIKZ

Nader onderzoek entameren
milieubezwaarlijkheid
nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

V&W/DGW, RWS, waterschappen
,,

emissiebronnen traceren

,,

Inbrengen in overleggen over stoffen
rivierstroomgebieden
EU-overleg overige stoffen KRW (2000/60/EEG)
EU-overleg over bestaande stoffen (76/769/EEG)

VROM, DGW (inbrengen in NMP5)
,,
,,

Stofproblemen op productniveau aankaarten
formuleerders van producten aanspreken op probleemstoffen
producenten van stoffen aanspreken op probleemstoffen
consequenties van stofvervanging bekijken
industrie stimuleren tot ontwikkeling en gebruik alternatieven

VROM, DGW , RWS
,,
,,
,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbares stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen

industrie
VROM

Beleidsmatige beïnvloeding mogelijk?
Mogelijkheden voor ketenaanpak acridine
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1 Identificatie
Handelsnaam
Nonylfenol
Structuur formule

Stofnaam
Nonylfenol

CAS-nummer
25154-52-3

OH

C9H19

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
220,34

Oplosbaarheid
6 mg/l

Log Kow
4,5

Kp
-

dampspanning
0,3 Pa

EU-RAR nonylfenol CAS 25154-52-3 en 4-nonylphenol 84852-15-3

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

0,11
mg/l

Kreeft

0,02
mg/l

Vis

0,03
mg/l

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

-

1280

150

-

Grondwater

Lucht

EU-RAR nonylfenol CAS 25154-52-3 en 4-nonylphenol 84852-15-3

4 Monitoring
RWZI

Opp. Water

Drinkwaternorm
overschrijding
Factor 2,8

0,28 µg/l
Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.
Wagemaker, F., Knijff, L., Duynhoven, N. van, Legierse K., Pijnenburg J. (2003), Probleemverkenning prioritaire stoffen
(supplement factsheets), RIZA werkdocument 2003-222x, RIKZ werkdocument 2004-103x.

5 Risicokarakterisering
COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

24

EZ

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
1,8

MTR

ABM

R-zinnen

A

22, 34, 50/53

Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.
EU-RAR nonylfenol CAS 25154-52-3 en 4-nonylphenol 84852-15-3
VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.
Watson (2004) Database voor intern RIZA gebruik. Data in dit geval afkomstig van Internationale Normstelling (INS)
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6 Productielocaties
Nr.
1

Bedrijf
4 stuks niet nader gedefinieerd

Locatie
Duitsland en Italië

Land

7 Synthese route
propyleentrimeer + fenol --> vertakt nonylfenol
vertakt nonylfenol + ethyleenoxide --> nonylfenolethoxylaten
Opmerking die bij de procesvoering kan worden gemaakt is dat er gebruik gemaakt wordt van vertakt
propyleentrimeer (noneen) als uitgangsstof. Daardoor wordt de afbreekbaarheid van het nonylfenol en het
nonylfenolethoxylaat sterk bemoeilijkt.

8 Toepassing
Product

Type

Volume (ton/jr)

9 Relevante emissieroutes
Product

Via

Compartiment

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

+

-

+

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
+

11 Analyse ketenaanpak
In Engeland zijn in het verleden voor het eerst problemen onderkend door het gebruik van
nonylfenol(ethoxylaten). Deze stoffen blijken tot oestrogene effecten aanleiding te geven. Een van de
oorzaken bleek de stof nonylfenol en de daarvan afgeleide nonylfenolethoxylaten (oppervlakteactieve
stoffen). Geïnitieerd vanuit OSPAR zijn er studies uitgevoerd naar de eigenschappen van deze stoffen.
Tevens zijn er in dit kader afspraken gemaakt om deze stoffen niet meer in industriële reiniging en
huishoudelijke reinigingsmiddelen te gebruiken. In een aantal toepassingen werd het gebruik gecontinueerd.
Dit betreft het gebruik als bevochtigingsmiddel in bestrijdingsmiddelen en bijvoorbeeld in latexemulsies,
zoals muurverven. Latex-emulsies zijn geëmulgeerde bolletjes van polymeren in een waterige oplossing. De
producenten van de polymeerdispersies, verenigd in de EPDLA, zouden anders gedwongen worden hun
productieprocessen ingrijpend te veranderen.
In Nederland is de aanwezigheid en effecten van de oestrogene werking van nonylfenol(ethoxylaten)
onderzocht in het zogenaamde LOES-project.
Voortvloeiend uit het overleg over bestaande stoffen is een risk assessment uitgevoerd voor
nonylfenol(ethoxylaten), waarbij de U.K. trekker was. Nonylfenolethoxylaten staan ook op de lijst van
prioritair gevaarlijke stoffen van de KRW. De status van risk assessment heeft geleid tot EU-regelgeving die
gebruik, handel en toepassing van nonylfenol(ethoxylaten) zal gaan verminderen (reinigingsmiddelen,
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textiel- en leerbewerking, emulgatoren in speendippers, metaalbewerking, pulp en papier, cosmetica e.a.
verzorgingsproducten, co-formulant in gewasbeschermingsmiddelen (richtlijn 2003/53/EEG). Mogelijk blijft
de productie van nonylfenol en toepassing van nonylfenolethoxylaten in latexverven, in polymeren
(fenol/formaldehyde, fenol oxim/epoxy harsen), plastic stabilisatoren en de fotografische industrie.
Toepassing van nonylfenolethoxylaten/nonylfenol als reinigingsmiddel op schepen op zee (buiten de vijf
mijlszone) die niet onder de vlag van landen binnen de EU varen zal daardoor mogelijk blijven.

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
Beleidsmatige beïnvloeding mogelijk?

aktie

initiatiefnemer

Informeren van milieugroeperingen en belanghebbenden over
probleemstoffen d.m.v. publicaties, conferenties

RIZA, RIKZ

Nader onderzoek entameren
nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

,,

emissiebronnen traceren

,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbares stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen
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1 Identificatie
Handelsnaam
PeBDE
Structuur formule

Stofnaam
Pentabroomdifenylether

Br

CAS-nummer
32534-81-9

Br

O

Br

Br
Br

2 Fysisch-chemische eigenschappen
Molmassa
564,7

Oplosbaarheid
2,4 µg/l

Log Kow
6,6-7,9

Kp
-

dampspanning
4,7 *10-5 Pa

EU-RAR Pentabroomdifenylether CAS 32534-81-9

3 Milieueigenschappen
Toxiciteit water
L(E)C50
Alg

-

Kreeft

-

Vis

-

Humane tox.

Bioaccumulatie

Afbreekbaarheid

Oestrogeniteit

-

14400-27400

slecht

-

Drinkwaternorm
overschrijding
<1

Grondwater

Lucht

-

-

EU-RAR Pentabroomdifenylether CAS 32534-81-9

4 Monitoring
Opp. Water

RWZI

0,0004 µg/l

-

Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.

5 Risicokarakterisering
COMMPS Iprior

SOMS
zorgcategorie

15,2

ZEZ

Indicatieve
worst case
PEC/NEC
0,003

MTR

ABM

R-zinnen

-

A

21, 22, 48, 64,
50/53

Geerdink, R.B. en Schrap, S.M. (2004), ‘Vergeten’ stoffen in de Rijn-Maas monding, RIZA rapport 2004.015.
EU-RAR Pentabroomdifenylether CAS 32534-81-9
VROM (2001) Progress report Implementation Strategy on Management of Substances. Ministry of Housing and Spatial Planning
and the Environment, The Hague, Netherlands
Technical Guidance Documents EU http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
CIW (2000) Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water.

97

Ketenaanpak van probleemstoffen

6 Productielocaties
Nr.

Bedrijf

Locatie

Land

7 Synthese route
Difenylether + Br2 --> pentabroomdifenylether (Friedel Crafts katalysator)

8 Toepassing
Type

Product

Volume (ton/jr)

9 Relevante emissieroutes
Product

Via

Compartiment

10 Aandachtsvelden huidig beleid
Waterkwaliteit/emissiebeleid
Prioritaire stof
KRW?

Zwarte lijst stof?
Richtlijn 76/464/EC

Prioritaire stof binnen
OSPAR?

+

-

+

Notification “marketing
en use”
Prioritaire stof
bestaande stoffen
richtlijn?
Richtlijn 793/93/EC
+

11 Analyse ketenaanpak

12 Beleidsmatige aanbevelingen/conclusies
Beleidsmatige beïnvloeding mogelijk?
aktie

initiatiefnemer

nauwkeuriger meten van probleemstoffen in oppervlaktewater

,,

emissiebronnen traceren

,,

Aanvullende zuiveringstechnieken
effectiviteit vierde trap zuivering rwzi's

STOWA, (Unie v.) waterschappen

Stofdesign
stimuleren industrie tot ontwerp en ontwikkeling van beter
afbreekbares stoffen
afbreekbaarheidseisen stoffen aanscherpen
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Bijlage 3 Niet geselecteerde stoffen
Di-(2-ethylhexyl)-adipaat
Deze stof wordt gebruikt als weekmaker in polymeren (ondermeer in PVC en polystyreen), vaak in de
vorm van een mengsel van weekmakers (Kirk en Othmer, 19..). Het wordt wel als vervanger genoemd van
de prioritaire KRW-stof di(2-ethylhexyl)ftalaat. Deze alternatieve weekmaker wordt gemaakt van
adipinezuur en 2-ethylhexanol. Productiefaciliteiten zijn te vinden in de UK, Duitsland, Spanje en Italië
(ECB/ESIS). Voedsel is een van de voornaamste blootstellingsbronnen voor mensen. Dit komt door diffusie
van deze weekmaker uit plastic verpakkingsmateriaal (IARC, 2004). De stof is niet mutageen of
carcinogeen voor mensen (IARC, 2004).
In de COMMPS-prioritering komt deze stof vooral naar voren door zijn sterke bioaccumulatie en mede
daardoor een hoge berekende aquatische toxiciteit (op basis van QSAR-data). Gegevens van de
producenten geven aan dat de stof gemakkelijk afbreekbaar is (ready biodegradable), maar wordt
desondanks op heel veel plaatsen in oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater aangetroffen (ECB/ESIS;
Berbee et al., 2004). Ten aanzien van ketenbeheer is het van belang om eerst meer aandacht te schenken
aan de milieueigenschappen van de stof en zonodig vervolgens dieper te kijken naar de opbouw van de
gebruiksketen. Parallellen kunnen waarschijnlijk worden gelegd met de ketenopbouw van de prioritaire
KRW-stof Di-(2-ethylhexyl)ftalaat.
Ftalaten (DEHP, DBP en DIBP)
DEHP is een weekmaker die veel wordt gebruikt in onder meer PVC. De stof wordt in alle
milieucompartimenten aangetroffen. Het is een stof van prioritaire stoffen lijst van de KRW. Een concept
risk assessment (EU-RAR) is voor deze stof opgesteld (ECB/ESIS). Hierin zijn details te vinden over
productie, gebruik, milieubelasting. Deze stof wordt heel erg veel gebruikt in allerlei
consumentenproducten. Het is dus ook niet verwonderlijk dat de stof wordt overal gevonden. Vanuit de
chemische industrie is er grote weerstand om deze stof te vervangen. Aandachtspunt bij de
milieubeoordeling is vooral de onbetrouwbaarheid van de analyses. Omdat de stof zoveel wordt gebruikt
kan laboratoriumapparatuur ook gecontamineerd zijn met deze stof waardoor vals positieve
analyseresultaten kunnen optreden. Omdat er internationaal al veel aandacht is voor deze stof wordt er in
dit rapport niet dieper op ingegaan. Een tweetal andere ftalaten zijn dibutyl- en diisobutylftalaat. Deze
stoffen zijn in oppervlaktewater aangetoond en soms ook in het afvalwater van RWZI’s (zie tabel 2). Door
de hoge log Kow zullen de stoffen sterk kunnen bioaccumuleren. Hierdoor scoren ze in COMMPSberekeningen hoog. Bij de stoffen speelt net als bij DEHP het probleem van mogelijk vals positieve
metingen. De opbouw van de keten/ketenaanpak zal niet wezenlijk verschillen van die van DEHP.
TXIB
De stof TXIB is eveneens een weekmaker. De stof is aangetoond in Rijn en Maas. Wel moet worden
opgemerkt dat het soms niet alleen de stof zelf betrof. TXIB is een zogenaamde di-ester terwijl ook de
mono-ester is aangetroffen. In de analyse praktijk zijn deze esters door elkaar gebruikt. Er is dus niet altijd
sprake van een en dezelfde verbinding. I.v.m. deze onduidelijkheid bij analyse is er vanaf gezien om in
deze rapportage meer aandacht aan deze stof te besteden.
Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
Deze sterk bio-accumulerende en slecht afbreekbare brandvertragende stof is aangetoond in het
Rijnstroomgebied en in zwevend stof in de Noordzee (zie tabel 2) . Deze stof wordt veel gebruikt in
polystyreen (0,5-1,0%). Recent is deze stof ook aangetoond in mensen (Lopez et al., 2004).
Detailgegevens over het gebruik en het gedrag van deze stof in het milieu zijn te vinden in een rapport
van de Deense EPA over gebromeerde brandvertragers (Danish EPA, 2004). In dit document wordt niet
apart ingegaan op deze stof. De ketenaanpak sluit in feite nauw aan bij die van de gechloreerde
brandvertragers.
PFOS
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PFOS staat voor perfluorooctyl sulfonate. Dit type stoffen wordt gebruikt in tapijt, textiel,
papierbehandeling (pizzadozen) en blusschuimen. Deze persistente en sterk bioaccumulerende stoffen zijn
aangetoond in de Rijn en de Noordzee (Schrap et al., 2004). Er zijn twee belangrijke intermediairen die
veelal worden aangetroffen: PFOS zelf en daarnaast perfluorooctanoic acid (PFOA). In Nederlands
oppervlaktewater wordt PFOS vaker aangetoond dan PFOA. In schol gevangen in de Noordzee is PFOS
ook aangetoond. In EU verband wordt er door de U.K. momenteel aan een risicobeoordeling voor deze
stof gewerkt. Om deze reden gaan we in document niet nader op deze stof in.
Siliconen
In de verschillende ‘vergeten’ stoffenprojecten zijn vier verschillende type siliconenverbindingen
aangetroffen:
• cyclotrisiloxaan, hexamethyl (Maasstroomgebied);
• cyclotetrasiloxaan, octamethyl (Maasstroomgebied);
• cyclopentasiloxaan, decamethyl (Rijnstroomgebied);
• cyclohexasiloxaan, dodecamethyl. (Rijnstroomgebied).
De aard van de aangetroffen stoffen lijkt te variëren met het stroomgebied hetgeen eigenlijk vreemd is. Er
is enige twijfel over de validiteit van de analyseresultaten omdat tijdens de analyses, door het gebruik van
siliconen houdende kolommaterialen, dit soort verbindingen ook kan vrijkomen. De milieubetekenis van de
gemeten concentraties siliconenverbindingen kan slechts worden gemaakt op basis van één meetgegeven
uit een Wvo-vergunningdossier voor één type siliconenverbindingen (NOEC tussen 7.9 en 15 µg/l) en
modelberekeningen voor de log Kow met behulp van EPISUITE. De berekende log Kow van dit type sterk
a-polaire verbindingen varieert van 4.5-6.3. Alhoewel dit soort stoffen heel veel wordt geproduceerd
(wereldwijd circa 800.000 ton/jaar) zullen ze ongetwijfeld ook in het milieu terechtkomen. Er moet
worden gedacht aan onder andere zonnebrandoliën, siliconensprays, siliconenkitten, antischuimmiddelen.
De kennis over emissiebronnen en lotgevallen van dit soort stoffen te beperkt om ketenaanpak op een
verantwoorde wijze vorm te geven. Vooralsnog lijkt het verstandig om eerst aandacht te besteden aan het
beter in kaart brengen van het milieubelang van deze stof.
Benzofenon
Benzofenon is in het oppervlaktewater van het Maasstroomgebied en RWZI-effluenten aangetroffen.
Achterliggende oorzaken zijn vermoedelijk het gebruik van deze stof in bijvoorbeeld zepen en parfums.
Daarnaast is de stof gevonden in het afvalwater van een papier verwerkend bedrijf (Berbee, et al., 2004).
De vermoedelijke oorzaak daarvoor is het afweken van inkt uit oud papier.
Benzofenon is verder een bekend intermediair in chemische syntheses. In veel consumentenproducten zal
benzofenon worden aangetroffen omdat de stof een beschermende werking tegen fotochemische
processen heeft. Producten zouden anders onder invloed van licht geoxideerd kunnen worden en in
kwaliteit achteruit gaan. Heel veel zonnebrandoliën bevatten bijvoorbeeld op benzofenon gelijkende
stoffen om fotochemische oxidatie tegen te gaan.
Een goed inzicht in de oorzaken van aanwezigheid van benzofenon in afvalwater en oppervlaktewater is
er nog niet. Aangrijpingspunten voor ketenbeheer zijn onder meer de EU toelatingskaders voor cosmetica.
Voorts moet worden gedacht aan de formuleerders van producten die benzofenon gebruiken (ondermeer
de NVZ, producenten van parfumerie artikelen, inkten en dergelijke), consumenten, milieugroeperingen en
uiteraard de waterbeheerders.
Benzofenon is in het waterbeheer echter een vrijwel onbekende stof. Op geen enkele van de
internationale stoffenlijsten van het waterbeheer vinden we deze stof terug. Benzofenon wordt niet in
Nederland geproduceerd. De gemakkelijkste ingang voor ketenbeheer moet worden gezocht bij de
producenten van consumentenproducten. Alhoewel benzofenon veel wordt aangetroffen in communaal
afvalwater is de stof nog nauwelijks geïdentificeerd als probleemstof. In essentie zal in de toekomstige
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discussies over deze stof gaan tussen enerzijds de gunstige werking van benzofenon tegen fotochemische
afbraak van consumentenproducten en anderzijds de nadelen voor mens en milieu. Vooralsnog lijkt het
verstandig om eerst aandacht te besteden aan het beter in kaart brengen van het milieubelang van deze
stof.
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