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Waarom groepsaanpak en niet individuele aanpak?

Regulatoir Sneller kunnen vaststellen voor welke stoffen regelgeving nodig zijn

Zorgt voor consistentie en samenhang uitvoering regelgeving

Zorgt voor snellere identificatie van stoffen waarvoor regelgeving nodig is

Draagt bij aan vervangingsmogelijkheden van bijv. zeer zorgwekkende stoffen

Minder experimentele testen nodig, omdat het niet nodig is elke doelstof te testen

Wetenschappelijk

Helpt met voorspellen toxicologische eigenschappen van stoffen

Minder experimentele testen nodig



Voor bedrijven

Minder administratieve lasten

Minder kosten om gevaarlijke stoffenbeleid actueel te houden



Groepsaanpak overwegen als

Het verwante stoffen betreft, bijvoorbeeld Voorbeelden

Met vergelijkbare fysisch-chemische eigenschappen

Met chemische structuurovereenkomsten die een vergelijkbaar 
toxiciteitsprofiel hebben

Waarvoor geldt dat voor een deel van de afzonderlijke stoffen geen volledig 
toxiciteitsprofiel beschikbaar is

Lood- en anorganische loodverbindingen

Benzo(a)pyreen en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen

Diisocyanaten

Tarwe en andere aan tarwe verwante 
graansoorten

Isomeren





Beschrijving Voorbeeld

Mengsels Samenstelling van verschillende stoffen t.b.v. specifieke 
toepassing; elke stof in het mengsel behoudt zijn eigen 
eigenschappen. Samenstelling en concentraties van individuele 
stoffen in het mengsel zijn bekend.

Inkt, verf, shampoo, detergentia

Complexe stoffen
(UVCB-stoffen)*

Natuurlijk voorkomende stoffen van onbekende of variabele 
samenstelling, complexe reactieproducten of biologische 
materialen

Aardolie- en steenkoolderivaten,  
houtstof, rubberstof

Emissies Onbedoeld vrijgekomen (complexe) mengsels in de lucht met 
variabele samenstelling en concentratie, afhankelijk van 
grondstof en bewerking van grondstof

Lasrook, emissie van dieselmotoren of 
ijzer- en staalgieten

Bron: echa.europa.eu “identificatie van stoffen”

UVCB: Unknown or Variable composition, Complex reaction products, Biological materials

* OECD guideline 194 (2014) beschrijft mogelijkheden en beperkingen van groeperen/categoriseren bepaalde UVCB-stoffen

Geen groepsaanpak voor beoordelen van




Wat komt er bij kijken?  

Bron: www.cefic.org, Position paper, May 2021 “Cefic calls upon robust evidence and coherence when grouping substances”

Identificeren stoffen in groep

Preciseren van ‘verwante stoffen’ om te 
voorkomen dat 

De groep te groot wordt en ‘vervuild’ met stoffen die qua structuur en 
toxiciteitsprofiel te veel van elkaar afwijken

Er stoffen in de registratie REACH komen die nauwelijks worden geproduceerd 

Groepskenmerk

Preciseren waar de groepering op is 
gebaseerd, bijvoorbeeld

Vergelijkbaar Toxiciteitsprofiel
Fysische eigenschappen
Blootstellingsroutes
Degradatie producten en/of metabolieten
Risicoprofiel
Actiemechanisme

Specifiek Gebruik
Restrictievoorwaarden



http://www.cefic.org/


Wat komt er bij kijken?  

Toxiciteitsprofiel

Verantwoorden waarom  bepaalde 
stoffen gegroepeerd kunnen worden

Bijvoorbeeld door: 

Het aantonen van structuurverwantschap (ECHA Read-Across Assessment 
Framework, RAAF; OECD guideline)

Beoordeling toxische eigenschappen (verschillen, overeenkomsten, 
onzekerheden) te baseren op gegevens van verschillende individuele stoffen in 
de groep

Noot: Experimentele gegevens hebben voorkeur boven trendanalyses en wiskundige 
modellen

Bron: www.cefic.org, Position paper, May 2021 “Cefic calls upon robust evidence and coherence when grouping substances”



http://www.cefic.org/


Wat komt er bij kijken?  

Bron: www.cefic.org, Position paper, May 2021 “Cefic calls upon robust evidence and coherence when grouping substances”

Regelgeving

Uitvoering Regelgevende restricties van groepen stoffen vaak moeilijker af te dwingen 
dan van enkelvoudige stoffen

Transparant, consistent, coherent

Goede documentatie over waarom en hoe 
stoffen worden gegroepeerd

(ECHA) standaarden



http://www.cefic.org/


Vragen?


