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Na een openbare consultatieronde, waarover u met de brief van 10 april 2019 bent 

geïnformeerd, heeft het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) namens de 

lidstaten op 26 juni 2019 het besluit genomen dat de GenX stof FRD-903 formeel ingedeeld 

gaat worden als ‘substance of very high concern’ (SVHC) onder de REACH-verordening
1
.  

Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als SVHC vanwege de risico’s die ontstaan 

door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Hiermee wordt deze stof 

automatisch in Nederland als ‘zeer zorgwekkende stof’(ZZS) geclassificeerd. Eerder had het 

RIVM deze stof al op de lijst van potentiële ZZS (pZZS) geplaatst.  

Het ECHA besluit is genomen op voordracht van Nederland. Aan het Nederlandse voorstel dat 

is opgesteld door het RIVM in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, hebben de provincie en de betrokken gemeenten een bijdrage geleverd.  

Als bevoegd gezag voor Chemours verwelkomt de provincie Zuid-Holland de aanwijzing van de 

GenX stof FRD-903 als SVHC en daarmee als formele ZZS. Deze stap bevestigt nut en 

noodzaak van de stappen die de provincie de laatste jaren heeft gezet om de vergunde emissies 

van deze stof door Chemours aanzienlijk te reduceren.  

Op grond van de huidige vergunning van Chemours geldt reeds een minimalisatieverplichting 

voor FRD-903. Met de eerdere ambtshalve wijziging van 2018 en de op 5 juni 2019 met u 

gedeelde ontwerpbeschikking voor een derde ambtshalve aanpassing van de vergunning hebben 

wij FRD-903 feitelijk al behandeld als ZZS. Met de nu voorgenomen aanpassing van de 

vergunning verlagen wij de vergunde emissies naar de lucht van de GenX stoffen FRD-903 en E1 

per 1 januari 2020 met 95% en per 1 januari 2021 met 99%.  
  

                                                        
1
 https://echa.europa.eu/nl/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-

high-concern 

https://echa.europa.eu/nl/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern
https://echa.europa.eu/nl/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern
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Naar verwachting zal ECHA het formele besluit medio juli 2019 publiceren. Wij betrekken de 

eventuele gevolgen van de kwalificatie van FRD-903 als ZZS bij de definitieve beschikking voor 

de derde ambtshalve wijziging van de vergunning van Chemours die najaar 2019 verwacht wordt 

en bij de behandeling van de lopende aanvraag om een revisie van de vergunning die op 30 

maart 2018 is aangevraagd.   

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend,   

 

 

  

F. Vermeulen   

 

 

Bijlagen: 

 

- Nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 



GenX aangewezen als zeer zorgwekkende 

stof 

Nieuwsbericht | 27-06-2019 | 14:00 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) verwelkomt het besluit van het 

Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-

techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof' (ZZS) te geven. Dit besluit is genomen op 

voordracht van Nederland. Naar verwachting zal ECHA het formele besluit in juli publiceren. 

Staatssecretaris Van Veldhoven: "De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat hier om 

stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu. Ook 

verspreiden de stoffen zich snel en makkelijk en kunnen opgeloste hoeveelheden heel moeilijk 

verwijderd worden, wat een probleem kan geven bij drinkwaterbereiding. Dat de stoffen nu deze status 

krijgen is goed nieuws. Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die 

met deze stoffen werken moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar 

water te voorkomen.” 

Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als ZZS vanwege de risico's die ontstaan door de 

niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Op de ZZS lijst van ECHA staan nu 199 

stoffen. Het Nederlandse voorstel is opgesteld door het RIVM, in nauwe samenwerking met het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en was in maart dit jaar ingediend bij ECHA. Naast het 

voorstel om de GenX-stoffen op de lijst te plaatsen werken het ministerie van IenW, RIVM, de Duitse 

overheid en ECHA ook samen om meer zicht te krijgen op andere mogelijk risicovolle eigenschappen 

van de stoffen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/nieuws/2019/06/27/genx-aangewezen-

als-zeer-zorgwekkende-stof 
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