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Generieke Rol RIVM stoffen en milieu 

● Kennispartner voor overheden 
 
● Wetenschappelijke referentie stoffen 

 
● Link naar REACH, andere wettelijke kaders 

 
● Wetenschappelijke bijdrage leveren innovatie en substitutie  
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Focus vandaag: ZZS uitvoeringspraktijk 

● Technische informatie ZZS 
 

● Informatie voor vergunningverleners 
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Inhoudsopgave: 
Technische informatie ZZS 
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De RIVM ZZS lijst als handreiking 
combinatie geautoriseerde lijsten waar stoffen op staan die aan de ZZS criteria voldoen 
Update tweemaal per jaar 
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Reach restrictie lijst 
(bijlage XVII) 

CRITERIA ART. 57 REACH 

REACH Kandidaatslijst 

CLP Verordening 
(CMR cat. 1a / 1b) 

POPs Verordening 

KRW PHS 
OSPAR Substances 
for Priority Action 

SVHC 



Substances of Very High Concern*: onderdeel ZZS 

± 1500 RIVM ZZS lijst 
& zelfclassificatie  

201 entries op Reach kandidaten lijst 
(waarvan 43 entries op de autorisatie lijst) 
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*https://echa.europa.eu/nl/substances-of-very-high-concern-identification-explained 



Enkele voorbeelden van ZZS 
 

● Benzeen 
 

● Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 
 

● Kwik en kwikverbindingen 
 

● Dioxines 
 

● PFOA 
 

● GenX 
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Inhoudsopgave: 
Informatie voor vergunningverleners 
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Kort: ZZS in vergunningverlening 
lucht/water 
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Emissie toets 
Vrachten/Concentraties 

Best beschikbare 
technieken (BBT) 

Immissie toets 
MTR/MKE 

ZZS in beeld? 

Normen? 

Minimalisatieplicht Bronaanpak & end of pipe? 



Informatie op website RIVM & helpdesk 

10 https://rvs.rivm.nl/ 

Handreikingen, tools, stofinformatie en normen 



ZZS in beeld?: de ZZS lijst als hulpmiddel 

11 https://rvs.rivm.nl/ 



ZZS in beeld? ZZS navigator 

12 https://rvs.rivm.nl/ 

Mogelijke ZZS die relevant zijn per bedrijfsactiviteit/branche 



Potentiële ZZS lijst als hulpmiddel 

Criteria:  
● Hanteerbare lijst voor bevoegd gezag 

 

● Gebaseerd op REACH process (SVHC roadmap) 
 - Gevaar en Blootstelling   
 - Zorgen binnen lidstaten 
 

● Update twee maal per jaar 
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REACH 
SVHC 
Roadmap 

 
Prio lijsten 
CORAP 
PACT 
RoI 

pZZS lijst 
Circa 300 stoffen 

RIVM 

https://echa.europa.eu/nl/svhc-roadmap-to-2020-implementation 
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS 



Minimalisatieplicht  
 

● Vergunningverlening 
– RIVM beheert landelijke ZZS emissie database 
– Format voor bedrijven minimalisatie onderzoek 
 
 

● Generiek: kennis ontwikkeling en ontsluiting vervanging ZZS 
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  Landelijk ZZS kennisnetwerk:  
 “ door en voor bevoegd gezag”  
 Delen van kennis en netwerken versterkt keten overheden 

Twee dagen per jaar, ongeveer 100 deelnemers 
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RIVM 

RWS 

Inspecties 

BRZO-OD 

Unie van Waterschappen 

InfoMil 



Samenwerking RWS InfoMil: regelgeving ZZS 

16 https://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/zeer-zorgwekkende/ 



Dank voor uw aandacht 

www.rivm.nl/rvs 

17 


	ZZS informatie voor uitvoeringspraktijk
	Generieke Rol RIVM stoffen en milieu
	Focus vandaag: ZZS uitvoeringspraktijk
	���Inhoudsopgave:�Technische informatie ZZS�
	De RIVM ZZS lijst als handreiking�combinatie geautoriseerde lijsten waar stoffen op staan die aan de ZZS criteria voldoen�Update tweemaal per jaar
	Substances of Very High Concern*: onderdeel ZZS
	Enkele voorbeelden van ZZS
	Inhoudsopgave:�Informatie voor vergunningverleners
	Kort: ZZS in vergunningverlening�lucht/water
	Informatie op website RIVM & helpdesk
	ZZS in beeld?: de ZZS lijst als hulpmiddel
	ZZS in beeld? ZZS navigator
	Potentiële ZZS lijst als hulpmiddel
	Minimalisatieplicht 
			Landelijk ZZS kennisnetwerk: �	“ door en voor bevoegd gezag” �
	Samenwerking RWS InfoMil: regelgeving ZZS
	Dank voor uw aandacht

