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Mevrouw, Mijnheer, 

Tal  van  wetenschappelijke  studies  hebben  aangetoond  dat  gevaarlijke  chemische  stoffen  zich  in
toenemende mate opstapelen in ons leefmilieu en in onze organismen. Deze stoffen bevinden zich in een
breed  gamma  van  dagelijkse  verbruiksgoederen  (cosmetica,  textiel,  elektrische  en  elektronische
toestellen…) waaruit ze kunnen vrijkomen om zich op te stapelen in ons leefmilieu en in onze weefsels.
De mogelijke schadelijkheid van deze stoffen (allergieën, astma, verhoogd risico op kanker, verstoring
van  het  hormonaal-  en  immuniteitssysteem…)  kunnen  ernstige  problemen  voor  de  volksgezondheid
veroorzaken, welke op hun beurt een aantal maatschappelijke kosten met zich mee kunnen brengen. 
Deze besmetting,  die  geen  grenzen kent,  is  het  gevolg van gaten  in  de  wetgeving inzake chemische
stoffen.    In  deze  context  lijkt  er  dringend  nood  aan  zo  ruim  mogelijke  expliciete  steun  voor  de
hervorming van de Europese  chemische  wetgeving, REACH genaamd, voorgesteld  door  de  Europese
Commissie in oktober 2003. Volgens dit voorstel zouden chemische stoffen eerst geregistreerd en op hun
risico’s geëvalueerd moeten worden, alvorens ze op de markt toegelaten worden. Op dit moment wordt
REACH besproken in het Europees Parlement maar een stemming zal pas plaatsvinden eens het nieuwe
Parlement geïnstalleerd is.
Het  huidige  voorstel  tot  hervorming is  helaas  niet  streng  genoeg om op een  ingrijpende  manier  het
probleem  van  deze  besmetting  aan  te  pakken.  Om  doeltreffend  te  zijn,  moet  REACH  het
substitutieprincipe  opnemen:  gevaarlijke  stoffen  moeten  vervangen  worden  door  minder  (of  on-)
schadelijke  alternatieven  indien  deze  bestaan.  Wij  vragen  u  om u,  door  middel  van  de  bijgevoegde
intentieverklaring, te engageren om te stemmen voor het opnemen van het substitutieprincipe in REACH.
Uw  antwoord  (of  het  uitblijven  ervan)  zal  op  onze  website  gepubliceerd  worden  gedurende  de
verkiezingscampagne. Aarzel niet om ons te contacteren indien u ons standpunt wil kennen in dit dossier.
U kan ook een kijkje nemen op de volgende website: http://www.chemicalreaction.org.

Gelieve ons uw intentieverklaring terug te sturen voor 10 mei.

Wij danken u voor uw medewerking, en met de meeste hoogachting verblijven wij,

Wendel Trio
Campaign Director
Greenpeace Belgium
wendel.trio@be.greenpeace.org
ph: +32(0)2.274.02.10
mob: +32(0)496.16.15.81
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Intentieverklaring 
Vraag om het substitutieprincipe te ondersteunen

Engagement Ja Neen
Ik engageer mij om voor de systematische identificatie en
vervanging (substitutieprincipe) te stemmen van alle “zeer

zorgwekkende” chemische stoffen .1

Een kruisje zetten in het juiste vakje

Naam:

Handtekening:

Datum:

1 “Zeer zorgwekkende” chemische stoffen zijn deze stoffen die,  eenmaal vrijgekomen in het  milieu, niet  op een
veilige manier kunnen behandeld worden en waarvoor de EU zich geëngageerd heeft om tegen 2020 geleidelijk aan
hun uitstoot of  emissie in het milieu te bannen. Deze stoffen worden gekenmerkt door één of meerdere van de
volgende eigenschappen: 
 Ze worden niet snel in het milieu afgebroken (zeer persistent) en kunnen zich opstapelen in onze weefsels (zeer

bio-accumuleerbaar)
 Ze zijn zowel persistent, bio-accumuleerbaar als toxisch (PBT)
 Ze kunnen ons hormonaal systeem verstoren (endocriene verstoringen)
 Ze kunnen het risico op kanker verhogen (kankerverwekkend), het genetisch materiaal wijzigen (mutageen) of

toxisch zijn voor het voortplantingssysteem 
 Ze kunnen ernstige en onomkeerbare  gevolgen hebben voor  mens en milieu,  gelijk  aan deze die  hierboven

opgesomd zijn  


