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Vergaderingen expertengroep HV - ECHA

� 1ste vergadering: 13-14 feb 2014

� 10de vergadering: 15-16 nov 2017

� Ondersteuning van de beslissingscomités van de 
REACH- en biocidenverordening – Niet-bindende 
wetenschappelijke adviezen

� 2 Belgische vertegenwoordigers

� Karima Azdad (Biociden)

� Martine Röhl (REACH)

� https://www.echa.europa.eu/web/guest/endocrine-disruptor-
expert-group 3



Coördinatie op Belgisch niveau - CCIM

� Coördinatie op niveau CCIM/CCPIE (Coördinatiecomité 
Internationaal Milieubeleid) (Samenwerkingsakkoord van 
5/04/1995)

� Sinds eind 2011: piloot CCIM aangeduid voor het thema 
van de HV

� Sinds juni 2016: coördinatie van het Belgisch standpunt 
rond de HV-criteria (voor biociden en pesticiden)

� 1° Raadpleging van de experts van de administraties die 
betrokken zijn bij de HV; FEDERAAL: biociden, pesticiden, 
REACH, cosmetica, … GEWESTEN: leefmilieu)

� 2° Belgische standpunten waartoe besloten is in overleg met 
de 3 betrokken federale ministers 4



Identificatiecriteria HV (1/4)

� Biocidenverordening (528/2012): 
� Art.5(3): tegen 13/12/2013, goedkeuring van wetenschappelijke criteria                                  

=> Gedelegeerde handeling

� 16/12/2015: arrest van het Europese Hof van Justitie dat gelijk geeft aan 
Zweden (onder meer ondersteund door de Raad) tegen de Commissie (COM) 
(zaak T-521/14)

� 15/06/2016: 1ste voorstel voor criteria voorgelegd aan de lidstaten (LS) 
(vergaderingen parallel met de vergaderingen pesticiden) 

� goedkeuring van de gedelegeerde handeling door de COM op 4/09/2017         
(criteria identiek aan die van de uitvoeringshandeling voor pesticiden �
daarvoor, stemming van de LS op 4/07/2017)

� Europees Parlement (2 maanden) (4/09 -> 4/11) geen bezwaar voor biociden 
(het parlement had de uitvoeringshandeling voor pesticiden op 4/10 
verworpen => voor die laatste, terugkeer naar de COM)
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Identificatiecriteria HV (2/4)

� Biocidenverordening (528/2012): 

� Gedelegeerde handeling: laatste versie van de tekst (en 
voorgaande versies) terug te vinden op de website van de 
Commissie:  

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/next_steps_en

(+ minuten van de onderhandelingsvergaderingen)

� Geen bezwaar van het Parlement: de gedelegeerde handeling zal 
(begin december) in het Publicatieblad gepubliceerd worden en 20 
dagen later in werking treden. De criteria zullen 6 maanden na de 
inwerkingtreding ervan van toepassing zijn (begin juni 2018).
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Identificatiecriteria HV (3/4)

� Biocidenverordening (528/2012):

� Art.5(3) – Tijdelijke criteria: werkzame stoffen 
repro.2+carc.2 of repro.2+toxische effecten op organen in 
verband met het endocrien systeem � beschouwd als HV 
eigenschappen hebbende 

� Art.5(1) – Link met de REACH–verordening (1907/2006): 

� Stoffen geïdentificeerd als HV eigenschappen hebbende op basis van 
art.57(f) van de REACH-verordening. 

� Art.57(f): Zorgwekkendheidsniveau vergelijkbaar met de CMR-stoffen 
1a of 1b, PBT of vPvB, die vermoedelijke ernstige effecten hebben op 
het leefmilieu of de gezondheid van de mens.

� Identificatie van de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) geval per geval –
voor de HV, op basis van de definitie van de WHO 7



Identificatiecriteria HV (4/4)

� Evaluatie van de impact van de criteria: 

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/impact_assessment_en

� oefening voor de screening van 96 biocide werkzame stoffen:                                                   

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/endocrine_disruptors/docs/2016_impact_
assessment_study_en.pdf

� Resultaten combinatie menselijke gezondheid en leefmilieu: 
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Aantal geïdentificeerde biocide 
werkzame stoffen na de screening 

Optie 1 (tijdelijke criteria) 16

Optie 2 (=cat.1 van optie 3) (definitie van de WHO) 6

Optie 3 (cat.2, verdachte HV en cat.3, werkzame 
stof op endocrien niveau)

27 (cat.2) + 9 (cat.3)

Optie 4 (met begrip vermogen) 5



Technische guidance rond de criteria (1/3)

� Opstellen door ECHA/EFSA/JRC van een technische 
guidance teneinde de overheden en de firma’s in staat te 
stellen om de criteria toe te passen

� ad-hocconsultatiegroep ECHA/EFSA (>experts REACH, 
biociden, pesticiden) geraadpleegd omtrent:

� 1ste versie: van 18/04 tot 3/05/2017

� 2de versie: van 17/07 tot 31/08/2017

� Opmerkingen van de Belgische experts voorgelegd 
tijdens de 2 raadplegingsfasen
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Technische guidance rond de criteria (2/3)

� Publieke raadpleging van de herwerkte tekst (begin 
december -> 26 januari 2018)

� Revisie door ECHA/EFSA/JRC (februari – maart 2018)

� Raadpleging van de bevoegde wetenschappelijke comités 
(b.v.: BPC)

� Afwerking voorzien tegen april 2018

� Publicatie mei 2018
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Technische guidance rond de criteria (3/3)

� Hoe een evaluatie van het HV karakter voeren overeenkomstig 
de HV-criteria: 

• Strategie voor de evaluatie van de gevaren voor giftige 
effecten die mogelijkerwijs veroorzaakt zijn door EATS-
modaliteiten bij gewervelden (menselijke gezondheid en 
niet-doelwitorganismen) 

• Hoe alle relevante info verzamelen, evalueren en in 
aanmerking nemen?

• Hoe de « bewijskrachtgerichte » aanpak toepassen?

• Hoe iets afleiden over de biologische aannemelijkheid 
tussen de endocriene activiteit en het giftige effect?

• Hoe bepalen of bijkomende info nodig is en welke? (…)
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Guidance rond de uitvoering

� Guidance rond de uitvoering van de HV-criteria voor de 
evaluatie van de werkzame stoffen en van de 

biociden, bespreking aan de gang

� op de agenda van de vergadering van de bevoegde 
biocideoverheden (23-24 november 2017):

� “The implementation of scientific criteria for the determination 

of ED properties in the context of active substances” (CA-Nov17-

Doc.7.2.b)

� “The implementation of scientific criteria for the determination 

of ED properties in the context of biocidal products” (CA-Nov17-

Doc.7.2.c)
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Andere acties op Belgisch niveau

� Belgische Senaat (Commissie voor de Institutionele 
Aangelegenheden) (aan de gang): 

� De preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de 
consumptie (wetgevingsdossier nr. 6-303)

« De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat 

eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen 

of de gewesten (op grond van art. 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de 

voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen 

organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het 

verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere 

assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de 

Senaat. »

� Hoorzittingen februari, maart, april en mei 2017

https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=nl
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Dank voor uw aandacht

Vragen? 

14


