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PROBLEMATISCH 
GEBRUIK MAKEN 
VAN SCHADELIJKE 
CHEMISCHE STOFFEN

SCHADELIJKE CHEMISCHE STOFFEN ZIJN OVERAL:
Schadelijke chemische stoffen zijn vandaag alomtegenwoordig in het milieu. Bij routine 
steekproeven wordt een groot aantal giftige en gevaarlijke stoffen geïdentificeerd die onze 
gezondheid en de ontwikkeling van onze kinderen en toekomstige generaties aantasten. Tot de 
schadelijke stoffen behoren de verontreinigende stoffen die door transport en energiegebruik 
terechtkomen in de lucht die we inademen en het water dat we drinken, de pesticiden 
in ons voedsel, de oplosmiddelen en oppervlakteactieve stoffen in de cosmetische en 
reinigingsproducten die we elke dag gebruiken en de vlamvertragers in het speelgoed waarmee 
onze kinderen spelen en in het textiel en het meubilair in onze huizen.

CHEMISCHE VERONTREINIGING VIA CONSUMENTENPRODUCTEN 
IS TE VERMIJDEN:
Het is perfect mogelijk om veilige reinigingsmiddelen, cosmetica of voedselverpakkingen te 
produceren en nu al promoten visionaire initiatieven vervanging door veiligere alternatieveniv. 
Wat ontbreekt is politiek leiderschap, een betere en snellere uitvoering van de bestaande 
wetgeving, stimulansen om stoffen te vervangen door veiligere chemische en niet-chemische 
alternatieven en een echt engagement van de industrie om deze veranderingen door te voeren.

BEPAALDE CHEMICALIËN KUNNEN ONS HORMOONSYSTEEM 
VERSTOREN EN SOMMIGE ERVAN KUNNEN KANKER VEROORZAKEN: 
Een onderzoek in opdracht van de EU toonde aan dat de EU-wetgeving chemische stoffen 
in producten onvoldoende reguleert. 60% van alle 35.000 chemische stoffen op de EU-markt 
is gevaarlijk voor de menselijke gezondheid en/of het milieu, maar komt toch terecht in 
consumentenproductenii. Blootstelling aan hormoonverstorende chemische stoffen is in verband 
gebracht met verscheidene ziekten en gezondheidsaandoeningen, waaronder gedragsstoornissen 
zoals autisme en aandoeningen als obesitas, diabetes, voortplantingsstoornissen en kanker, zoals 
borst- of prostaatkankeriii. 
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GIFTIGE EN GEVAARLIJKE CHEMICALIËN MAKEN MILIEU-  
EN KLIMAATUITDAGINGEN NOG MOEILIJKER: 
Het vrijkomen van giftige en gevaarlijke chemicaliën in het milieu veroorzaakt milieuvervuiling, 
vermindert de biodiversiteit en versnelt de klimaatverandering. Klimaatverandering draagt bij tot het 
toenemend vrijkomen van giftige stoffen als gevolg van het smelten van gletsjers en toenemende 
luchtvervuilingvii. Plastic is een voorbeeld van hoe onze keuze voor fossiele brand- en grondstoffen op 
basis van petrochemicaliën de productie en het gebruik van giftige componenten aanwakkert. Van 
alle plastic dat we gebruiken, wordt het grootste deel gemaakt van chemicaliën die bijna enkel uit 
fossiele brandstoffen worden gewonnen. De grootste spelers in elk van deze industrieën produceren 
zowel fossiele brandstoffen als plasticviii.

“Een niet-toxisch milieu moet worden opgevat als een milieu zonder 
chemische verontreiniging en zonder blootstelling aan concentraties van 
gevaarlijke chemicaliën die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid 
en het milieu. Bij deze doelstelling moet rekening worden gehouden 
met de nood om kwetsbare groepen maximaal te beschermen en met 
potentiële vertraging tussen de blootstelling en het tot uiting komen 
van de ziekte. Zo kan worden voorkomen dat zeer persistente stoffen 
accumuleren en kan de kwaliteit van materiaalstromen die worden 
voorzien als deel van een kringloopeconomie worden gegarandeerd.“ i

Europese Commissie, “Studie voor de strategie voor een  
niet-toxisch milieu in het kader van het zevende Milieuactieprogramma”, eindverslag, augustus 2017

SCHADELIJKE CHEMICALIËN TREFFEN DE KWETSBAARSTEN EERSTV:  
Het zijn de kwetsbaarsten onder ons die het grootste risico lopen op significante blootstelling aan 
giftige en gevaarlijke chemicaliën:

• Arbeiders die worden blootgesteld aan chemische stoffen, zoals boeren (de eerste slachtoffers 
van de toxische eigenschappen van de pesticiden waarmee ze hun gewassen bespuiten) of 
arbeiders die dagelijks toxische, industriële chemicaliën inademen op het werk.

• Personen en gemeenschappen met een lage sociaal-economische status, die een bijzonder risico 
lopen op blootstelling aan schadelijke chemicaliën en over minder mogelijkheden beschikken 
om ze te vermijden door economische beperkingen en een gebrek aan de juiste informatievi.

• Jonge kinderen die worden blootgesteld aan giftige chemicaliën in reinigingsmiddelen op school 
of in het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op het sportveld.

• Baby’s die al in de baarmoeder worden blootgesteld aan chemische stoffen die hun moeder 
binnenkrijgt.

• Bejaarden van wie het immuunsysteem mogelijk door ouderdom of ziekte is verzwakt.

CHEMISCHE STOFFEN WORDEN NIET VOLDOENDE GEREGULEERD:
De wereldwijde productie van chemicaliën nam van 1950 tot 2000 met 57 maal toe en bedraagt nu 
jaarlijks 400 miljoen tonxi. De totale omzet van de industrie wordt geschat op 5,2 miljard dollar, bijna 
5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de wereldx. Verwacht wordt dat de productie 
van chemische stoffen alleen maar zal blijven groeienxi. Toch zijn slechts bij een klein aandeel van de 
ruim 100.000 chemische stoffen die op de EU-markt verkrijgbaar zijnxii de effecten op de gezondheid 
en het milieu geëvalueerd. Het deel dat gereguleerd wordt, is nog kleiner. Slechts 181 afzonderlijke 
chemicaliën staan al op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen; 43 staan op de autorisatielijst en 
66 zijn door de Europese Unie aan beperkingen onderworpen krachtens het vlaggenschip van haar 
wetgeving inzake chemische stoffen (REACHxiii). Maar zelfs volgens REACH zullen chemische stoffen 
enkel afzonderlijk worden geëvalueerd en gereguleerd. Wat niet in acht wordt genomen, zijn de 
gevolgen die de mix van chemische stoffen in ons dagelijks leven heeft op de menselijke gezondheid 
en het milieu.



DE EUROPESE 
COMMISSIE KOMT HAAR 
BELOFTE NIET NA
 
In haar zevende Milieuactieprogramma verbond de Europese 
Commissie zich ertoe om tegen 2018 een strategie voor een 
niet-toxisch milieu te ontwikkelen. Als ze die belofte nakomt, 
zal dat revolutionair zijn. De strategie zal de klimaatverandering, 
het verlies aan biodiversiteit en de verontreiniging van lucht, 
bodem, water, dieren en mensen door schadelijke chemicaliën 
aanpakken. Ze zal tegemoetkomen aan de vraag van het brede 
publiek en de industrie naar een circulaire productie zonder 
gifstoffen en naar veilige producten. Ze zal er ook op toezien 
dat gebruik wordt gemaakt van de recentste wetenschappelijke 
kennis over chemische stoffen en de gevolgen van deze kennis 
voor het bevorderen van een minder verkwistende, efficiëntere 
en schonere consumptie.

Een Europees actieplan om giftige en andere schadelijke 
chemicaliën beter te identificeren en te reguleren zal niet enkel 
de bevolking en industrieën in Europa inspireren, maar zou 
ook op wereldniveau de weg kunnen banen voor een nieuw 
economisch model. In dat model zou de succesvolle transitie 
naar veiligere chemische stoffen niet enkel bijdragen tot een 
economische kringloop die echt circulair is, maar ook aanzetten 
tot innovatie en nieuwe economische en handelsactiviteit 
stimuleren.
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ER EEN PRIORITEIT VAN MAKEN OM 
BLOOTSTELLING AAN GIFTIGE CHEMICALIËN TE 
VOORKOMEN EN DE DAARAAN VERBONDEN 
GEZONDHEIDSEFFECTEN TE BEPERKEN TEGEN 2030. 
Daarbij moeten duidelijke doelen en indicaties worden 
vastgelegd op grond van groepen van prioritaire chemische 
stoffen, prioritaire ziekten en gezondheidseffecten en 
op grond van de kwetsbare bevolkingsgroep die wordt 
getroffen: baby’s, jonge kinderen, zwangere vrouwen, 
arbeiders en gemeenschappen die een hoog risico lopen.

ZICH ERTOE VERBINDEN OM HET GEBRUIK VAN 
BIJZONDER ZORGWEKKENDE CHEMICALIËN AAN TE 
PAKKEN EN INDIEN MOGELIJK GEFASEERD STOP TE 
ZETTEN. Ze moet ook beschermingsmaatregelen omvatten 
voor deze chemicaliën, waaronder hormoonverstorende 
stoffen, vlamvertragers, gefluoreerde verbindingen en 
giftige pesticiden (omwille van hun effecten op kwetsbare 
groepen)xiv.

EEN DOELTREFFEND PROCES VASTLEGGEN OM DE 
VERSCHILLENDE EUROPESE WETTEKSTEN INZAKE 
CHEMICALIËN OP ÉÉN LIJN TE KRIJGEN ZODAT ZE 
MAXIMALE GEZONDHEIDSBESCHERMING BIEDEN. 
Zo zouden bijvoorbeeld chemische stoffen die onder de 
REACH-verordening vallen consequent moeten worden 
gereguleerd in andere wetgeving van de EU en haar 
lidstaten met betrekking tot diezelfde stoffenxv.

PRIORITAIRE DOMEINEN VOOR VOORUITGANG 
OP HET EUROPEES NIVEAU IDENTIFICEREN, 
WAARONDER:

• De identificatie van zeer zorgwekkende stoffen 
versnellen en sneller maatregelen nemen om ze te 
vervangen door veiligere alternatieven.

• Garanderen dat giftige en gevaarlijke chemicaliën niet 
terechtkomen in voeding en consumptiegoederen, 
ook als ze worden gerecycleerd. (Bijvoorbeeld in 
textiel, voedselverpakkingen, cosmetica en andere 
lichaamsverzorgingsproducten.) Bijzonder dringende 
gevallen zijn artikelen waarmee kinderen in contact 
komen.

• Het huidige beoordelingsproces voor chemische 
stoffen hervormen zodat het beantwoordt aan de 
realiteit: langdurige blootstelling aan lage dosissen en 
combinaties van verschillende chemicaliën in plaats van 
afzonderlijke stoffen (een ‘chemische cocktail’).

ZICH ERTOE VERBINDEN OM FONDSEN TE 
VERZEKEREN VOOR BETERE ONDERZOEKS-
EN TESTMETHODEN en die steun bieden om 
giftige chemische stoffen te vervangen door veiligere 
alternatieven.

GECOÖRDINEERDE INFORMATIE- EN 
BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES IN HEEL 
EUROPA ONTWIKKELEN voor consumenten, 
onderwijsdeskundigen, zorgverleners en lokale overheden 
(scholenxvi, universiteiten). Daarbij moeten de kwetsbaarste 
groepen centraal staan (arbeiders, gemeenschappen met 
lage inkomens, zwangere vrouwen, ouders van baby’s, 
jonge kinderen en tieners, en bejaarden). Deze campagnes 
horen voort te bouwen op een noodzakelijk bijgewerkte 
versie van het recht op informatie waarin REACH voorziet 
en de uitbreiding ervan naar andere wetgeving.

EEN EUROPESE STRATEGIE TEGEN GIFSTOFFEN MOET: 

DE VISIE VAN HEAL OP EEN 
EUROPESE STRATEGIE VOOR  
EEN NIET-TOXISCH MILIEU

SOAP
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BISFENOLEN

PFAS

PBDE

GLYFOSAAT

FTALATEN

KWETSBARE GROEPEN EERST

ZEEP

GIFTIGE CHEMICALIËN

EDC's

PAK EDC'S AAN

GIFTIG

BEPERK BLOOTSTELLING ECHT

1: ZET KWETSBARE GROEPEN OP DE EERSTE PLAATS. We worden allemaal blootgesteld aan giftige 
chemische stoffen, maar wie het grootste risico loopt, moeten we het eerst beschermen: arbeiders die op het 
werk worden blootgesteld, personen en gemeenschappen met lage inkomens, toekomstige ouders, ongeboren en 
jonge kinderen, pubers en bejaarden. Naast duidelijke reductiedoelstellingen voor chemische blootstelling hebben 
we concrete beschermingsmaatregelen nodig om die doelstellingen te halen en het economische potentieel van 
ziektepreventie aan te boren.

3: ZORG DAT DE PRIORITEITENLIJST MET STOFFEN DE GEZONDHEID ECHT BESCHERMT: PAK 
HORMOONVERSTORENDE STOFFEN (EDC’S) AAN. We hebben een nieuwe Europese strategie voor EDC’s 
nodigxvii die de belangrijke kloven tussen de Europese beleidslijnen inzake bescherming dicht (met het aanpakken 
van EDC’s in speelgoed, materialen die in contact komen met levensmiddelen en cosmetica als prioriteit) en die 
verbintenissen bevat om nieuwe onderzoeks- en testmethoden te financieren.

2: BEPERK DE BLOOTSTELLING UIT ALLE BRONNEN IN ONS DAGELIJKS LEVEN ECHT. We worden 
via verschillende bronnen en door diverse toepassingen blootgesteld aan chemische stoffen (bv. in pesticiden 
of producten, in onze werkomgeving, voeding of afval). Om onze blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen 
echt terug te dringen, is een omvattende regelgevende benadering nodig die naast de hele levenscyclus van de 
producten waarin de stoffen voorkomen, van productie tot afval en recyclage, ook alle relevante beleidslijnen 
beslaat (en dus niet enkel REACH of productspecifieke wetgeving).

OM DEZE VISIE IN DE PRAKTIJK TE BRENGEN, 
STELT HEAL 12 MAATREGELEN VOOR:
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PAK VLAMVERTRAGERS AAN

GIFTIGE CHEMICALIËN

VLAM 
VERTRAGERS

GIFTIGE CHEMICALIËN

PESTICIDEN

BESTRIJD HET OVERMATIG GEBRUIK VAN PESTICIDEN

GIFTIGE CHEMICALIËN

PAK PFAS AAN

PFAS

5: ZORG DAT DE PRIORITEITENLIJST MET STOFFEN DE GEZONDHEID ECHT BESCHERMT: PAK IN 
HOGE MATE GEFLUOREERDE VERBINDENGEN AAN. In hoge mate gefluoreerde verbindingen (PFAS) 
worden gebruikt in vele consumentenproducten, van keukengerei tot buitenmateriaal of meubilair, vanwege hun 
water-, vlek- of olieafstotende eigenschappen. Wetenschappers zijn het eensxxi dat deze stoffen schadelijk zijn voor 
onze gezondheid. Ze roepen zelfs op om ze in hun geheel als een afzonderlijke klasse te regulerenxxii. Toch verloopt 
die regulering te langzaam en is ze niet ambitieus genoeg.

6: ZORG DAT DE PRIORITEITENLIJST MET STOFFEN DE GEZONDHEID ECHT BESCHERMT: BESTRIJD 
HET OVERMATIGE GEBRUIK VAN PESTICIDEN. Verbeter tegelijk het beoordelingsproces dat pesticiden 
op de markt laat komen. Een aantal pesticiden met hormoonverstorende of neurotoxische eigenschappen zijn 
momenteel nog niet correct beoordeeld en zouden niet op de markt mogen zijn.

4: ZORG DAT DE PRIORITEITENLIJST MET STOFFEN DE GEZONDHEID ECHT BESCHERMT: PAK 
VLAMVERTRAGERS AAN. De bezorgdheid over de gezondheids-, milieu- en brandveiligheid van vlamvertragers 
wordt wetenschappelijk steeds beter onderbouwd, terwijl over hun bijdrage aan brandpreventie groeiende twijfel 
bestaatxviii. Toch verloopt de regulering ervan te traag en te fragmentarisch. Vlamvertragers worden regelmatig 
aangetroffen in onder meer speelgoed, meubilair, bouwmaterialen en voertuigenxix en bemoeilijken recyclage en 
het opbouwen van een kringloopeconomiexx. Daarom moet de regulering ervan, en vooral van nieuwe generaties 
zoals organofosfaatvlamvertragers, worden heroverwogen.
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GIFTIG

VOER HET TEMPO OP

!

PAK DE CHEMISCHE COCKTAIL AAN

REACH

BIOCIDEN

PLASTIC

WATER

MEDISCHE 
HULPMIDDELEN

VOEDING
GIFTIG

GIFTIG

SPEELGOED

PESTICIDEN

TEXTIEL

CIRCULAIRE
ECONOMIE

AFVAL

COSMETICA

PAS BETERE REGULERINGSPRINCIPES TOE

7: IDENTIFICEER ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (SVHC’S) SNELLER. ChemSec heeft op zijn SIN List, 
die hoog in aanzien staat, al 912 zeer zorgwekkende chemische stoffen opgenomenxxiii. 10 jaar na de invoering van 
REACH heeft het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) nog maar 181 daarvan kunnen identificeren 
als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de officiële classificatie van de EU. In dat tempo kan het meer dan 50 jaar 
duren eer alle 912 relevante stoffen op de lijst staan. Ondertussen duiken elke dag nieuwe stoffen op en zijn de 
stoffen die in aanmerking komen voor identificatie als SVHC slechts het topje van de ijsberg van alle chemicaliën 
waartegen beleidsmaatregelen moeten worden genomen.

9: PAK DE CHEMISCHE COCKTAIL AAN. In plaats van chemische stoffen afzonderlijk te beoordelen, is het tijd 
om de bestaande testmethoden te verbeteren en nieuwe testmethoden te ontwikkelen voor groepen en mengsels 
van chemicaliën. Zo worden de huidige gezondheidseffecten beter bestreden, vermijden we dat de ene giftige 
chemische stof door een andere wordt vervangen en bieden we bedrijven meer zekerheid.

8: PAS BETERE REGULERINGSPRINCIPES TOE OM GEZONDHEID IN ALLE WETTEN VOOROP TE 
STELLEN. Zodra een stof in een verordening is geïdentificeerd als zorgwekkend voor de gezondheid, hoort die 
identificatie in alle andere relevante wetgeving te worden doorgevoerd om resoluut blootstelling te beperken. De 
bevolking moet erop kunnen rekenen dat producten enkel op de markt komen als ze geen stoffen bevatten die 
geïdentificeerd zijn als zorgwekkend, ongeacht de toepassing ervan en de regelgeving waaronder ze vallen. Alle 
bestaande wetten met betrekking tot chemische stoffen moeten ten volle worden uitgevoerd (prioriteiten zijn o.a. 
REACH en de regelgeving inzake pesticiden en biociden).
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BETREK DE ZORGGEMEENSCHAP

EFFECTEN OP HERSENONTWIKKELING

HORMOONVERSTORING

VERBETER KENNIS VOOR EEN BETERE BESCHERMING

SCHADELIJK VOOR GEZONDHEID EDC-VRIJ

MAAK WERK VAN HET RECHT OP INFORMATIE

11: BETREK DE ZORGGEMEENSCHAP VOOR BETERE PREVENTIE. De zorggemeenschap promoot al geruime 
tijd actief beleidsmaatregelen om de blootstelling van de bevolking aan giftige chemische stoffen te verminderenxxiv. 
Verenigingen van zorgverleners, artsen en verpleegkundigen zijn de logische ambassadeurs van ziektepreventie, 
als spilfiguren tussen zowel wetenschappers en beleidsmakers en als tussen beleidsmakers en burgers. In een 
strategie voor een niet-toxisch milieu is hun betrokkenheid cruciaal en moet ze worden aangemoedigd als we kans 
willen maken om te slagenxxv.

12: MAAK WERK VAN HET RECHT OP INFORMATIE VAN DE BEVOLKING. Maak de consument bewust 
door voor de hele EU informatietools over stoffen in ALLE producten te ontwikkelen en het informatierecht van de 
consument te implementeren en uit te breiden. Consumenten moeten eenvoudig alle informatie kunnen krijgen 
over de samenstelling van de producten die ze kopen en gebruiken, met volledige transparantie over de mogelijke 
gezondheidseffecten en begeleiding om hen maximaal te beschermen bij het gebruik en afvalverwijdering. 

10: VERBETER EN DEEL KENNIS. Bij een strategie voor een niet-toxisch milieu hoort ook de financiering van 
onderzoek naar de gezondheidseffecten van chemische stoffen. Die moet bovendien de testmethoden en richtlijnen 
verbeteren zodat alle eindpunten betreffende de gezondheid in acht kunnen worden genomen bij de evaluatie van 
chemicaliën. Dat is essentieel om hormoonverstoring of de effecten van chemische stoffen op hersenontwikkeling 
beter te begrijpen.
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VOORBEELDEN TER INSPIRATIE
• De Zweedse nationale strategie voor een niet-toxisch 

milieu - http://www.swedishepa.se/Environmental-
objectives-and-cooperation/Swedens-environmental-
objectives/The-national-environmental-objectives/A-Non-
Toxic-Environment/ 

• Deens rapport voor een niet-toxische toekomst - http://
en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/ENGLISH_FVM.
DK/Focus_on/Chemicals_and_waste/13215_MF_
Kemikonference_Rapport_A4_PRINT.pdf 

• De Franse strategie voor hormoonverstoorders - https://
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/rapport-devaluation-
du-plan-national-daction-sur-perturbateurs-endocriniens-
gouvernement-engage 

• Hulpmiddelen waarmee consumenten giftige stoffen 
kunnen detecteren en een geïnformeerde keuze kunnen 
maken – ToxFox (http://www.edc-free-europe.org/
smart-fox-toxfox-app-helps-consumers-detect-edcs-in-
cosmetics/), Kemiluppen (http://www.consumerchampion.
eu/news/kemiluppen-successful-app-danish-consumer-
council), AskReach (in ontwikkeling), DetoxMe (https://
silentspring.org/detoxme/)

• Schadelijke stoffen en veiligere alternatieven - Bezoek 
de SIN-lijst (http://sinlist.chemsec.org/) en marktplaats 
(https://marketplace.chemsec.org/) van ChemSec

• Informatie over EDC’s – Bezoek de lijst van The Endocrine 
Disruption Exchange (https://endocrinedisruption.org/
interactive-tools/tedx-list-of-potential-endocrine-
disruptors/search-the-tedx-list) en EDC Free Europe 
(http://www.edc-free-europe.org/)

• Tips voor een gezondere consumptie – Bezoek de website 
Because Health van het Collaborative on Health and 
Environment (https://www.becausehealth.org/)
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