Bijlage 6 van de PMV
Overzicht Niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stoffen
1.

Als niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stoffen worden aangewezen de stoffen en mengsels die
staan vermeld in de hierna opgenomen tabel.

2.

Een stof is niet een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof indien deze deel uitmaakt van:
a) een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 2001/83/EG of een geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG en;
b) cosmetische producten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG
c) de volgende brandstoffen en olieproducten:
benzine en dieselbrandstof als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG,
derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste
verbrandingsinstallaties,
brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);
d) kunstschilderverven die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen;
e) asbest, erioniet en vuurvaste keramische vezels;
f) derivaten van aardolie of minerale oliën die in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving
worden gebruikt in wegverhardingen of dakbedekkingen (bijvoorbeeld asfalt).
CMR-stoffen:

Stoffen en mengsels die op grond van
Richtlijn 67/548/EEG of richtlijn
1999/45/EG zijn ingedeeld als:
- kankerverwekkend (categorie 1 of 2),
- mutageen (categorie 1 of 2), of:
- giftig voor de voortplanting
(categorie 1 of 2)
dan wel op grond van Verordening (EG)
1272/2008 zijn ingedeeld als
- kankerverwekkend (categorie 1A of
1B)
- mutageen (categorie 1A of 1B), of:
- giftig voor de voortplanting
(categorie 1A of 1B)
met een of meer van de hiernaast
vermelde veiligheidszinnen.
Overige stoffen en mengsels waarin de
volgende stoffen voorkomen in een
concentratie van meer dan 0,1massa-%:
1.
Polybroombifenylen
2.
Kwikverbindingen
3.
Arseenverbindingen
4.
Organische tinverbindingen
5.
Trichloormethaan (Chloroform)
6.
1.1.2-Trichloorethaan
7.
1,1,2,2-tetrachloorethaan
8.
1,1,1,2-tetrachloorethaan
9.
Pentachloorethaan
10. 1,1-dichlooretheen
11. Hexachloorethaan

Indeling volgens
67/548/EEG of
1999/45/EG
R45
R46
R49
R60
R61

Indeling
volgens 1272/2008/EG

H350
H350i
H340
H360F
H360D
H360FD
H360Df
H360Fd
CAS nr.

59536-65-1
---67-66-3
79-00-5
79-34-5
630-20-6
76-01-7
75-35-4
67-72-1

12.
13.
14.
14a
14b
14c
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gechloreerde parafines met een
korte keten (C10-13, SCCP’s)
Tolueen
Trichloorbenzeen
1,2.4- Trichloorbenzeen,
1,3,5- Trichloorbenzeen,
1,2,3- Trichloorbenzeen
Pentachloorbenzeen
Broommethaan (methylbromide)
Dichloormethaan
(methyleenchloride)
Hexachloorbutadieen
Tetrachlooretheen
Trichlooretheen
Vinylbromide
Perfluoroctanylsulfonzuren en hun
zouten
Hexachloorcyclopentadieen
1,2 dichlooretheen (cis en trans)

85535-84-8
108-88-3
12002-48-1
120-82-1
108-70-3
87-61-6
608-93-5
74-83-9
75-09-2
87-68-3
127-18-4
79-01-6
593-60-2
-77-47-4
540-59-0

