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Emissiebeleid (IenW): lucht en water

• Zeer Zorgwekkend voor mens en 
milieu

• Doel: ZZS weren uit de 
leefomgeving

• ~2000 stoffen op de ZZS-lijst

+ regels over ZZS in afval bij recycling

ZZS – in het kort
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a. Kankerverwekkend (C) 

b. Mutageen (M) 

c. Giftig voor de voortplanting (R) 

d. Persistent, Bioaccumulerend en Giftig (PBT) 

e. zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (vPvB) 

f. of van soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende stoffen) 

ZZS criteria: REACH art. 57 a tm f
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Enkele voorbeelden van ZZS

› Benzeen

› Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

› Kwik en kwikverbindingen

› Dioxines

› PFOA

› GenX

4



ZZS-lijst: hulpmiddel

Criteria 
Art. 57 
REACH

CLP 
verordening

CMR cat. 1a/1b

74%
REACH 

kandidaatslijst

Substance of Very
High Concern

REACH 
restrictielijst

OSPAR

Substances for
priority action

7%

KRW

Prioritair 
gevaarlijke 

stoffen

7%

POP 
verordening

4%
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Samen 16%

N.B. 1:  Er zitten dubbelingen tussen
N.B. 2:  ZZS lijst is niet-limitatief

Persistent Organic Pollutants

Kader Richtlijn Water

Classification, Labelling & Packaging

Combinatie van geautoriseerde lijsten:
deze stoffen zijn in ieder geval ZZS



• Minimalisatieplicht: vermijden of 
reduceren

• Informatieplicht: elke 5 jaar 
rapporteren over emissies en 
minimalisatie 

Hoe ZZS weren?
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› Scheiding in taken

▪ Directe lozingen bij 
waterbeheerder (RWS en 
waterschappen)

▪ Indirecte lozingen bij 
omgevingsdienst

Uitvoering ZZS-beleid 
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Emissies
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› Momenteel nog weinig bekend. In 
emissieregistratie:

– ca 40 ZZS en 15 groepen (zoals PAKs, 
loodverbindingen)

– Met drempelwaarden

– Niet alle bedrijven

Emissiedata: ZZS
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Loodverb. (als 
Pb)

Benzeen

Boriumverb. (als 
B)

Di(2-
Ethylhexyl)Ftalaa

t

Nikkelverb. 
(als Ni)

PAK (10 van 
VROM)

ZZS-emissies naar water in 2019 (ER)



Belangrijk voor beleid en voor de uitvoering

– Inzicht krijgen in de ZZS-emissiesituatie in Nederland

– Monitoren van ZZS-emissies naar de lucht en het water

– Ondersteunen van het bevoegd gezag

Emissiedata – welke ZZS relevant voor NLse industrie?

› ZZS-inventarisatie en bezien vergunningen

› Vooruitlopend op de informatieplicht

› Gegevens opgevraagd in excel format en in verschillende formats aangeleverd

Van provinciale uitvraag…



› Het verzamelen en bijhouden van ZZS-
emissiegegevens (informatieplicht) in een 
landelijke, centrale database

› Én het ontsluiten van niet-vertrouwelijke 
gegevens naar het publiek (Aarhus)

Maakt gebruikt van reeds bekende ICT: e-
MJV en emissieregistratie.

… naar de ZZS emissiedatabase
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e-MJV: ZZS- invoermodule

e-MJV: ZZS-module

e-MJV: ZZS-invoermodule

Invoermodule: bedrijf levert 
rechtstreeks gegevens aan de database. 
Het bevoegd gezond controleert deze.

Database: gegevens worden verzameld 
in een aparte ZZS-module in het e-MJV.

Rapportage: niet-vertrouwelijke, 
geaccordeerde gegevens worden 
periodiek ontsloten naar de openbare 
website www.emissieregistratie.nl.

6 ton

5 ton

www.emissieregistratie.nl

Niet openbaar toegankelijk

http://www.emissieregistratie.nl/


Planning database

› Maart 2022 bestuurlijk akkoord in Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) VTH.

› Najaar 2022: Benodigde wetgeving in consultatie.

– Het wordt verplicht om gegevens uit de informatieplicht in de database aan te leveren

› 2023: voorbereiden openstelling invoermodule en databasemodule 

– Pilots 

› 2024: eerste publicatie van gegevens

– Inc bouw ER-modules

13



Vragen?
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