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Waarom deze inventarisatie?
• Laatste jaren veel aandacht voor 'zeer zorgwekkende stoffen‘
• Daarnaast worden steeds meer stoffen geclassificeerd als ZZS

• 2018 : kritisch rapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
• ILT gaat in 2021 opnieuw rapporteren op verzoek kabinet
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Landelijke en regionale opgaven
• Afspraak: 12 provincies inventariseren actualiteit vergunningen
• Gaat over bedrijven onder provinciaal gezag

• Inventarisatie plus overzicht vervolgacties 1 januari 2021 klaar
• Eén project van drie noordelijke provincies
• Uitvoering door de drie omgevingsdiensten (RUDD, FUMO, ODG)

• Uitvoering BRZO en RIE-4 bedrijven in provincie Fryslân en Drenthe door de
ODG
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Wat betekent dit voor uw bedrijf?
• Op grond van artikel 1.15 Activiteitenbesluit en artikel 2.31a lid 2 Wabo vragen
wij informatie over (potentiële) ZZS bij uw bedrijf
• Brief over ZZS per e-mail en op papier (28 mei 2019, inclusief Excel)
• Vóór 1 september 2019 vragenbestand invullen en terugsturen
• Vragen gaan over ZZS en potentiële ZZS

• Vragen gaan over uitstoot/lozing, gebruik en aanwezigheid in uw bedrijf
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Emissie naar lucht en water – wettelijke basis
Lucht



Activiteitenbesluit 2016
- afdeling 2.3 normatieve deel van de NeR
- artikel 2.3b definitie ZZS
- artikel 2.4 minimalisatieverplichting

Water



‘Algemene beoordelingsMethodiek’ en
‘Handboek Immissietoets’
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Definitie ZZS
Activiteitenbesluit artikel 2.3b
• 1 Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder een zeer zorgwekkende stof verstaan: een stof die
voldoet aan een of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-verordening
registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.
• 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over zeer zorgwekkende stoffen.
Artikel 57 REACH
a. Kankerverwekkend
b. Mutageen
c. Giftig voor voortplanting
d. PBT
e. vPvB
f. Overige stoffen die even
zorgwekkend zijn als dit onder
a–e

Activiteitenregeling artikel 1.3C
1. … een stof… is in ieder geval een zeer zorgwekkende stof als
bedoeld in artikel 2.3b, tweede lid, van het besluit, indien deze stof
voorkomt op:
a. …
b. …
….
g. ….

2. …een stof is en is tevens een zeer zorgwekkende stof lid indien
deze stof voldoet aan ….
Dit is in principe allemaal opgenomen in RIVM lijst
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Welke stoffen gaat het om?
• RIVM-lijst ZZS
• Bevat nu ruim 1400 stoffen
• Lijst is behulpzaam, maar niet uitputtend

• Zelfclassificatie (ECHA)

• Potentiële ZZS-lijst van het RIVM
• Bestaat sinds begin 2018
• Wel uitputtend, 2x per jaar een update

Aanwezigheid, gebruik, emissies naar lucht en indirecte lozingen
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(potentiële) ZZS
Chemische naam
(pot) ZZS

CAS-nr

Grond voor Activiteit /
ZZSinstallatie
classificatie

Emissies naar de lucht
Doorzet van grond- en
hulpstoffen en product

Emissiepunt / Stofklasse Type
Maximale
installatie
Emissie: concentratie
P, D of V
[mg/Nm3]

[ton/jaar]

Werkelijke
concentratie

[mg/Nm3]

Indirecte lozingen naar water
Maximale Maximale Maximale berekende
vracht
vracht
immissieconcentratie
(kg/jaar) (kg/jaar) vanaf de
inrichtingsgrens
[kg/jaar] [kg/jaar]
[μg/m3]

(indirect) lozingspunt, installatie of
afgevoerd per as naar externe
verwerker

Stofklasse

Type Maximale Werkelijke Maximale
Emissie: concentratie concentratie vracht
P, D of V
[mg/l]

[mg/l]

[kg/jaar]

Werkelijke
vracht

Maximale
immissieconcentratie
in oppervaktewater

[kg/jaar]

[mg/l]

(potentiële) ZZS
Chemische naam
(pot) ZZS

CAS-nr

Grond voor
ZZSclassificatie

Activiteit /
installatie

Doorzet van grond- en
hulpstoffen en product

[ton/jaar]
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(potentiële) ZZS
Chemische naam
(pot) ZZS

CAS-nr

Grond voor Activiteit /
ZZSinstallatie
classificatie

Emissies naar de lucht
Doorzet van grond- en
hulpstoffen en product

[ton/jaar]

Emissiepunt / Stofklasse Type
Maximale
installatie
Emissie: concentratie
P, D of V
[mg/Nm3]

Werkelijke
concentratie

[mg/Nm3]

Indirecte lozingen naar water
Maximale Maximale Maximale berekende
vracht
vracht
immissieconcentratie
(kg/jaar) (kg/jaar) vanaf de
inrichtingsgrens
[kg/jaar] [kg/jaar]
[μg/m3]

(indirect) lozingspunt, installatie of
afgevoerd per as naar externe
verwerker

Stofklasse

Type Maximale Werkelijke Maximale
Emissie: concentratie concentratie vracht
P, D of V
[mg/l]

[mg/l]

[kg/jaar]

Werkelijke
vracht

Maximale
immissieconcentratie
in oppervaktewater

[kg/jaar]

[mg/l]

Emissies naar de lucht
Maximale
Emissiepunt / Stofklasse Type
Emissie: concentratie
installatie
P, D of V
[mg/Nm3]

Werkelijke
concentratie

[mg/Nm3]

Maximale Maximale Maximale berekende
immissieconcentratie
vracht
vracht
(kg/jaar) (kg/jaar) vanaf de
inrichtingsgrens
[kg/jaar] [kg/jaar]
[μg/m3]
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(potentiële) ZZS
Chemische naam
(pot) ZZS

CAS-nr

Grond voor Activiteit /
ZZSinstallatie
classificatie

Emissies naar de lucht
Doorzet van grond- en
hulpstoffen en product

Emissiepunt / Stofklasse Type
Maximale
installatie
Emissie: concentratie
P, D of V

Werkelijke
concentratie

[mg/Nm3]

[ton/jaar]

[mg/Nm3]

Indirecte lozingen naar water
Maximale Maximale Maximale berekende
vracht
vracht
immissieconcentratie
(kg/jaar) (kg/jaar) vanaf de
inrichtingsgrens
[kg/jaar] [kg/jaar]
[μg/m3]

(indirect) lozingspunt, installatie of
afgevoerd per as naar externe
verwerker

Stofklasse

Type Maximale Werkelijke Maximale
Emissie: concentratie concentratie vracht
P, D of V
[mg/l]

[mg/l]

[kg/jaar]

Werkelijke
vracht

Maximale
immissieconcentratie
in oppervaktewater

[kg/jaar]

[mg/l]

Indirecte lozingen naar water
(indirect) lozingspunt, installatie of
afgevoerd per as naar externe
verwerker

Stofklasse

Type Maximale Werkelijke Maximale
Emissie: concentratie concentratie vracht
P, D of V
[mg/l]

[mg/l]

[kg/jaar]

Werkelijke
vracht

[kg/jaar]

Maximale
immissieconcentratie
in oppervaktewater
[mg/l]
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Welke bronnen kan ik raadplegen?
RIVM lijsten

Het RIVM houdt lijsten bij van geïdentificeerde ZZS en potentiële ZZS.
https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/Index

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/

Mengselnotitie RIVM
Deze memo beschrijft de technische criteria om mengsels en stoffen die één of meerdere ZZS bevatten wel of
niet als ZZS te behandelen.
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels

(link naar document: nieuwste versie februari 2019)
INTRON rapport: Inventarisatie van ZZS stoffen in afvalstoffen
https://lap3.nl/publish/pages/138144/sgs_intron_inventarisatie_zzs_in_afval_integraal_h.pdf
https://lap3.nl/achtergrond/documenten/gevaarlijk/
Daarnaast geeft zowel de website van het RIVM als die van Infomil veel informatie over ZZS
12

Welke bronnen kan ik raadplegen?
Zelfclassificatie
• Daarnaast kan een stof als ZZS worden geclassificeerd op basis van zelfclassificatie.
Voor deze stoffen bestaat geen geharmoniseerde classificatie en worden daarom
ook niet vermeld op eerder genoemde RIVM-lijst.
• De zelfclassificatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad (VIB) dat bedrijven
of toeleveranciers bij een stof leveren. De verplichting voor de leverancier om een
VIB te leveren volgt uit artikel 31 lid 1 van REACH.
• Voor stoffen die in de handel worden gebracht, moeten bedrijven de zelfclassificatie
melden bij ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen).
• Deze stoffen komen in de zogeheten C&L inventaris. De C&L inventaris is een
openbare databank en staat vermeld op de ECHA-website. De stoffenlijst van uw
bedrijf moet getoetst worden aan deze C&L-inventaris of er sprake is van een ZZS.
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Voorbeeld zelfclassificatie
Zoeken op ECHA website. Zoek op CAS-nummer!
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Welke uitkomsten zijn denkbaar na beoordeling?
• vergunning / aanvraag voldoet
• stof wel vergund maar niet als ZZS:
• verzoek binnen 6 maanden om informatie ex Wabo- art. 2.31a en
AB-art. 1.15. Daarna ambtshalve aanpassing vergunning
• stof niet vergund:
• aanschrijving dat binnen 6 maanden vergunning moet worden
aangevraagd
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Vragen?
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