Beoordelingsmodel voor de milieurisico's van wasmiddelen

Inleiding
Door het verscherpte milieubeleid is er
een grotere aandacht voor de
systematische kwantificering van de
milieurisico's van stoffen en is er beleidsmatig gekozen voor een snelle toepassing
van risicobeoordelingsmodellen. Bij de
toelating van bestrijdingsmiddelen wordt
al een milieumodel toegepast.
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Het Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen
(BNS) signaleert de potentiële gevaren
voor mens en milieu van stoffen voordat
ze op de markt komen aan de hand van
een door de fabrikant te leveren basisset
aan gegevens. De milieu-effectmodellen
voor produkten richten zich in het
algemeen meer op de totale levensloop
van het produkt, van produktie tot afvalfase [1].Elk stadium van de levensloop
wordt hierbij gescreend op milieubelasting. Tot nu toe is het niet mogelijk
gebleken produkten te beoordelen waar
een groot aantal verschillende chemische
stoffen in voorkomt (bijvoorbeeld was- en
reinigingsmiddelen, verven, lijmen,
enzovoort). Vooral op het vlak van de
risico's voor het ecosysteem zijn de
huidige produktbeoordelingssystemen niet
toereikend.
In opdracht van Konsumenten Kontakt is
een beoordelingssysteem ontwikkeld dat
de milieu-effecten van wasmiddelen
vergelijkbaar maakt. Net als de andere
produktbeoordelingsmodellen heeft het
beoordelingsmodel voor de milieurisico's
van wasmiddelen het doel om de milieubelasting van produkten met elkaar te
vergelijken. In tegenstelling tot stofbeoordelingssystemen, waarbij concentraties in het milieu moeten worden
voorspeld, is de uitkomst van het
beoordelingsmodel voor de milieurisico's
van wasmiddelen een rangorde van de
mileubelasting van wasmiddelen.
Het model kan gebruikt worden door
deskundigen van milieu- en consumentenorganisaties en beleidsmakers om
inzicht te krijgen in de milieurisico's van

Samenvatting
Milieu- en consumentenorganisaties en het beleid tonen steeds meer
belangstelling voor milieu-effectmodellen voor produkten. Het hier
gepresenteerde beoordelingsmodel voor de milieu-risico's van wasmiddelen is
sterk gericht op stofeigenschappen van de componenten van wasmiddelen en
beperkt zich tot de beoordeling van de milieu-effecten van de emissie van
wasmiddelen via het riool en zuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater.
Het beoordelingsmodel maakt gebruik van een scoringsbenadering. De volgende
parameters zijn in het model opgenomen: totale afbreekbaarheid, verwijdering
door rwzi, acute en chronische toxiciteit, mobilisering van contaminanten,
eutrofiëring, bio-accumulatie en de vorming van toxische metabolieten.
Bij toetsing van vier categorieën wasmiddelprodukten bleken het normale poeder
zonder fosfaat en het vloeibare middel het slechtst te scoren, het compact poeder
scoorde beter dan het normale poeder en het 'milieu-vriendelijke' poeder kreeg
van het model de minst milieubelastende score.

Wijzigingen in de samenstelling van
wasmiddelen door milieu-argumenten zijn
in de afgelopen tijd een aantal malen
voorgekomen. De 'harde' oppervlakteactieve stoffen zijn vervangen door de
beter afbreekbare, het fosfaat is hoofdzakelijk vervangen door het natriumaluminiumsilicaat (Zeoliet) en de huidige
compact poeders zijn zo samengesteld dat
de vulstof natriumsulfaat nauwelijks meer
nodig is. Door deze veranderingen en de
toepassing van een scala aan, qua functie
en hoeveelheid, verschillende bestanddelen, is het moeilijk inzicht te krijgen in
de milieurisico's van de wasmiddelprodukten. Door de bestanddelen van
wasmiddelen te beoordelen op hun
afbreekbaarheid, toxiciteit en andere
specifieke milieu-effecten wordt een overzicht verkregen van hun milieurisico's.
Om tot een uiteindelijke beoordeling te
komen van het milieurisico van het
produkt worden de gegevens van de
milieurisico's van de bestanddelen
gecombineerd met de gegevens van de
samenstelling en dosering van het
produkt. Dit levert de mogelijkheid de
potentiële milieubelasting van wasmiddelen onderling te vergelijken.
Verantwoording, beperkingen en
structuur van het model
Het milieubeoordelingsmodel voor
wasmiddelen beperkt zich tot de beoordeling van de milieu-effecten van de
bestanddelen van wasmiddelen bij emissie
via het riool en zuiveringsinstallatie op het
oppervlaktewater. Verspreiding van
wasmiddelbestanddelen via het
zuiveringsslib is niet meegenomen omdat
er geen aanwijzingen bestaan dat deze
bestanddelen nadelige effecten op het
terrestrische milieu veroorzaken.
Uitbreiding van het model kan geschieden
als gegevens over produktie en afval

De scores worden berekend aan de hand
van criteria [2,3, 4] gebaseerd op internationale publikaties. Het voordeel van
het werken met scores is dat zowel
kwantitatieve als kwalitatieve informatie
kan worden gebruikt. Voor een verspreidingsmodel, dat een (vereenvoudigde) weergave van de werkelijkheid
moet geven, is deze methode minder
geschikt.
De beoordeling van de milieubelasting
van het wasmiddel vindt plaats aan de
hand van drie modules (afb. 1).De eerste
module wordt gevormd uit de milieurisico's van de componenten van wasmiddelen. De keuze van de parameters in
de milieu-effectenmodule is gebaseerd op
een reeks van publikaties over milieueffecten van wasmiddelen [2,3, 5, 6,7].
Het veld afbreekbaarheid wordt als maat
genomen voor de blootstelling terwijl de
velden toxiciteit en overige milieu-effecten
de directe en indirecte effecten weergeven. De samenstelling van de groep van
parameters in het veld overige milieueffecten is gebaseerd op de belangrijkste,
voor wasmiddelen relevante, indirecte
effecten. Effecten waarvan geen of
onbetrouwbare gegevens beschikbaar zijn,
zijn niet meegenomen.
De tweede module wordt gevormd uit de
samenstelling en dosering van het
wasmiddelprodukt. Wanneer de samenstelling en dosering van een produkt
bekend zijn, kan de absolute hoeveelheid
van een bestanddeel per wasbeurt worden
berekend. Hierbij wordt uitgegaan van
een standaard vervuilde was en water met
een gemiddelde hardheid.
De derde module kan door de gebruiker
worden ingevuld. Een voorstel hiervoor is
om die stoffen die door convenanten of
anderszins uit wasmiddelen moeten
worden geweerd hierin op te nemen.
Het gaat hierbij om de volgende bestand-

H 2 0 (25) 1992,nr.4

Van fosfaat is bekend dat het de algenbloei sterk stimuleert, uit de alkylphenolethoxylaten kan na afbraak het
giftige nonylphenol ontstaan [8] en
DSDMAC is in toxische concentraties in
het oppervlaktewater aangetroffen [9].
Milieurisico's van een bestanddeel
De milieurisico's van een component zijn
onderverdeeld in drie velden: afbreekbaarheid, toxiciteit en overige milieueffecten (afb. 1).
Het veld afbreekbaarheid wordt gevormd
uit gegevens van totale afbraak en verwijdering. Voor het testen van de totale
afbraak worden veelal de Closed Bottletest, de gemodificeerde OECDscreeningstest en de Coupled Units-test
gebruikt [5].In de Closed Bottle-test
wordt het biologisch zuurstofverbruik
(BOD) gevolgd waarbij de BOD wordt
uitgedrukt als percentage van de
theoretische zuurstofvraag.
De gemodificeerde OECD-screeningstest
volgt de bij afbraak geproduceerde
hoeveelheid kooldioxyde. In de Coupled
Units-test wordt met een bacteriecultuur
in een continue opstelling een waterzuiveringsinstallatie nagebootst. Hierbij
kan zowel het chemisch zuurstofverbruik
(COD) als de hoeveelheid koolstof
worden gevolgd. In het veld afbreekbaarheid worden organische stoffen onderscheiden van anorganische, deze laatste
worden alleen beoordeeld op verwijdering. Verwijdering (in een rioolwaterzuiveringsinstallatie) wordt bepaald
aan de hand van gehaltes van een stof in
in- en effluent.
Het veld toxiciteit wordt gevormd uit
gegevens van acute en chronische
toxiciteit. De acute toxiciteit wordt bepaald
aan de hand van LC-50 testen met
Daphnia's (watervlooien), vissen en algen.
Als maat voor de chronische toxiciteit
wordt gebruik gemaakt van de NOEC
(No Observed Effect Concentration).
Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt
van gegevens van groeitesten met algen.
De L C 5 0 - en NOEC-waarden van het
meest gevoelige organisme zijn in het
model ingevoerd.
In het veld overige milieu-effecten zijn
milieu-effecten geselecteerd die relevant
zijn voor bestanddelen van wasmiddelen.
Hieronder vallen: mobilisering,
eutrofiëring, bio-accumulatie en vorming
van toxische metabolieten. In dit veld
wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens.
Onder mobilisering wordt verstaan: het in
oplossing gaan van al in het milieu aanwezige contaminanten. Bestanddelen van
wasmiddelen die de speciale aandacht
krijgen is de groep van builders.
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Afb. 1 - Structuurvan de
beoordelding vande
milieurisico's van
wasmiddelen.

Totale afbraak
Verwijdering

Acute
toxiciteit
Chronische
toxiciteit

Mobilisering
Eutrofiëring
Bioaccumulatie
Metabolieten

Afbreekbaarheid

Toxiciteit

Overige milieueffecten

Milieu-effecten
component A t/m X

Dosering en
samenstelling

Regelgeving

Deze stoffen hebben de functie om
calcium en magnesium te binden en in
oplossing te houden en kunnen boven een
bepaalde concentratie de aan slib
gebonden zware metalen in oplossing

Produkt
beoordeling

brengen [10].Zware metalen in oplossing
zijn over het algemeen beter biologisch
beschikbaar dan die gebonden aan de
waterbodem. Een andere vorm van
mobilisering die hier relevant is, is de

Voorbeeldvande berekeningvanéénbeoordelingscijfer voor
de milieurisico's vaneenwasmiddel.
GEGEVENS
Wasmiddel:
Doseringwasmiddel:
Bestanddelen:
PercentageLAS:
Totale afbreekbaarheid
Verwijdering:
Acutetoxiciteit:
Chronischetoxiciteit:
Bioaccumulatie,BCF:

Normaal poederzonder fosfaat
200gper wasbeurt
LAS,component Bt/mX
6%
70,3%
(ref.3,10)
96%
(ref.19)
2,0 mg/l
(ref.20)
0,03 mg/l
(ref.10, 21)
286
(ref. 7)

SCORELAS
veld score
1A Totale afbreekbaarheid
1B Verwijdering
2A Acute toxiciteit
2B Chronische toxiciteit
3A Mobilisering
3B Eutrofiëring
3C Bio-accumulatie
3D Metabolieten

3
1
3,67
3,67
3
1
2,33
1

Gemiddelde scoresLAS:
veld 1: 2
veld2: 3,67
veld3: 1,83
Beoordelingscijfer milieurisico'sLAS
Veld1 *Veld2•Veld3= 2«3,67 *1,83= 13,14
Absolute hoeveelheid LASperwasbeurt= Doseringxgewichtspercentage LAS= 200x0,06=12
Vermenigvuldiging vandedoserings- enmilieurisicomodule geeft:
13,44x12= 151,28
Vandebestanddelen Bt/m Xvanhetwasmiddelwordtopdezelfdewijzehetcijferberekend.
Hetmilieurisicpcijfervanhetwasmiddelwordt berekenddoor sommeringvandecijfersvande
afzonderlijke bestanddelen.
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nonylphenolethoxylaat. De beoordeling
van de parameter 'metabolieten' vindt
plaats met de criteria van veld 2, waarbij
een gemiddelde genomen wordt uit de
score van acute en chronische toxiciteit.

TABEL I- Criteria voordebeoordeling van demilieurisico's van wasmiddelbestanddelen.
Veldl
Totale afbraak (%)

Score

<60
60-70
70-80
80-90
90-100

Verwijdering
organische stoffen (%)

Score

<90
90-95
95-100

Verwijdering
anorganische stoffen (%)
<75
>75
Veld 2
Acute toxiciteit
(mg/l)
<1
1-10
10-100
> 100
Veld 3
Mobilisering
zeer sterk effect
sterk effect
matig effect
mogelijk effect
geen effect

Chronische toxiciteit
(mg/l)
< 0,01
0,01-0,1
0,1-1
>1

5
3,67
2,33

1

Eutrofiëring
zeer sterk effect
sterk effect
matig effect
mogelijk effect
geen effect

Bio-accumulatie
(BCF)
> 10.000
1000-10.000
100-1000
< 100

5
3,67
2,33

1

verhoogde opname van bepaalde
contaminanten door oppervlakte-actieve
stoffen [11].Dit is het gevolg van een grote
affiniteit van de oppervlakte-actieve
stoffen voor de betreffende
contaminanten. Het gevormde complex
adsorbeert aan het organisme waardoor
de opname van de contaminant wordt
verhoogd.
Eutrofiëring staat ook wel bekend als
overmatige verrijking van het oppervlaktewater met nutriënten als stikstof en
fosfor. De algenbloei die hierbij ontstaat is
desastreus voor het waterleven.
Bio-accumulatie is de eigenschap van een
stof zich in organismen op te hopen.
Kwantitatief wordt bio-accumulatie weergegeven met de bioconcentratiefactor
(BCF).Deze geeft de verhouding aan
tussen het gehalte van een stof in het
organisme en het gehalte van een stof in
het water.
Vorming van toxische metabolieten is de
parameter die aangeeft in hoeverre er
gevaar bestaat dat bestanddelen van
wasmiddelen worden omgezet in stoffen
die giftiger zijn dan het bestanddeel zelf.
Dit is bijvoorbeeld het geval met het
alkylphenolethoxylaat. Het afbraakprodukt nonylphenol is toxischer dan het

TABEL II - Reoordelmgscijfers van de milieurisico's
van wasmiddelbestanddelen.
Tenside
Lineair alkylbenzeensulfonaat (LAS)
Secundair alkaansulfonaat (SAS)
Vetalcoholsulfaten (FAS)
Alkylethersulfaten (FES)
Alcoholethoxylaten (AEO)
Natriumzeep (Na-zeep)

cijfer
13,4
9,2
9,2
6,1
12,8
3,9

Builder
Nitrilotriazijnzuur (NTA)
Natriumaluminiumsilicaat (NAS,zeoliet)

13,2
1,0

Citraat
Poly-acrylaat

2,5
3,0

Bleekmiddel, activator/stabilisator
Perboraat
Percarbonaat
Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA)
Aminotrimethylphosphorzuur (ATMP)
Hydroxyethaandiphosphorzuur (HEDP)
Tetra-acetylethyleendiamine (TAED)

4,7
1,0
16,7
13,8
13,8
2,0

Hulpstof
Enzymen
Carboxymethylcellulose (CMC)
Optische witmiddelen
Natriumsulfaat
Natriumsilicaat (waterglas)
Cumeensulfonaat
Tolueensulfonaat
Ethanol
Propaandiol
Ethanolamine

5,8
5,0
8,4
4,0
2,0
1,0
1,7
1,0
3,5
12,5

Berekening van een dimensieloze
score voor de milieu-effecten van
wasmiddelbestanddelen
Met gegevens uit de literatuur en de
criteria in tabel Ikan een dimensieloze
score voor de milieurisico's van een
wasmiddelbestanddeel worden berekend.
Het beoordelingscijfer voor de milieurisico's van een wasmiddelbestanddeel
wordt berekend door vermenigvuldiging
van de score van elk veld (afbreekbaarheid, toxiciteit en overige milieu-effecten)
waarbij de drie velden even zwaar worden
gewogen. De berekening van een
dimensieloze score voor het wasmiddelbestanddeel LASis in het voorbeeld
weergegeven.
De scoringsrange van alle parameters is
van 1 tot 5.De parameter 'verwijdering
van anorganische stoffen' scoort van 1 tot
2 omdat zuiveringsinstallaties niet zijn
toegerust op de verwijdering van
anorganische stoffen en de meeste
anorganische componenten inwasmiddelen na lozing worden opgenomen in
de natuurlijke kringloop van stoffen.
Verwijdering van anorganische stoffen is
positief beoordeeld omdat onnodige
lozingen van anorganische stoffen moeten
worden voorkomen.
Het ontbreken van gegevens van een
bepaalde parameter wordt opgevangen
door de andere parameters in het veld.
De score van elk veld wordt gebaseerd op
parameters waarvan betrouwbare
gegevens aanwezig zijn. Voor elk veld
wordt op deze manier een score berekend.
De meest voorkomende bestanddelen in
wasmiddelen in Nederland zijn beoordeeld, daarbij is een onderverdeling
gemaakt opbasis van functie: tensiden,
builders,bleekmiddelen en activatoren en
hulpstoffen (tabelII).
Berekening van een dimensieloze score
voor de milieurisico's van wasmiddelen
Het beoordelingscijfer voor wasmiddelen
wordt gevormd uit het cijfer voor de
milieurisico's van een bestanddeel (MCX)
en de absolute hoeveelheid van bestanddeel Xper wasbeurt (Ax). Deze hoeveelheid Axis gelijk aan het produkt van de
dosering per wasbeurt (D) en het
gewichtspercentage van het bestanddeel
(Gx). Het beoordelingscijfer voor de
milieurisico's van het wasmiddelprodukt
bestaat uit de som van de beoordelingscijfers van alle bestanddelen van het
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wasmiddelprodukt ( T B J (zie voorbeeld),
in formule:
eindbeoordelingscijfer =
ZBX = L (D*GX*MCX)
Toetsing model
Om het beoordelingsmodel te toetsen zijn
vier samenstellingen van wasmiddelen
gebruikt die model staan voor vier
categorieën wasmiddelprodukten:
a. Normaal poeder (zonder fosfaat)
b. Compact poeder
c. Vloeibaar middel
d. 'Milieuvriendelijk' poeder
Deze samenstellingen zijn gebaseerd op
raamcepturen volgens Ullman [12] en
informatie van de Nederlandse Vereniging
voor Zeepfabrikanten. Er is uitgegaan van
een dosering zoals opgegeven door de
fabrikant voor een normaal vervuilde was,
een gemiddeld gevulde machine, water
met een gemiddelde hardheid en een
standaard wasprogramma zonder
voorwas. De resultaten van de
berekeningen worden samengevat in
tabel III. Hierbij moet worden vermeld dat
de resultaten in tabel II en III niet
absoluut mogen worden geïnterpreteerd
maar een relatieve maat zijn voor de
milieubelasting. De uitkomsten geven
slechts een rangorde aan van de milieubelasting van wasmiddelen.
Tabel II geeft een overzicht van de milieurisico's van de bestanddelen van wasmiddelen gegroepeerd naar functie.
Natriumzeep scoort het laagst in de groep
van tensiden door de hoge verwijdering.
De Na-zeep reageert in afvalwater snel
met het Ca 2+ of Mg 2 + waardoor onoplosbare kalkzepen ontstaan. Deze kalkzepen
adsorberen aan slibdeeltjes en worden
verwijderd met het zuiveringsslib [13,14].
In de groep van builders valt NAS op door
de laagst mogelijke score. Afgezien van de
vergroting van de hoeveelheid
zuiveringsslib zijn nadelige effecten van
NAS (nog) niet aangetoond. Momenteel is
er in Nederland een verbruiksmaximum
van 6.500 ton/jaar voor het (slecht
scorende) NTx\ opgesteld vanuit milieuhygiënische overwegingen. Vooralsnog
wordt dit plafond niet bereikt [6,15].
Percarbonaat scoort het laagst als bleekmiddel omdat het snel uiteenvalt in water
en kooldioxyde. De fosfonaten ATMP en
HEDP scoren hoog voornamelijk door de
slechte afbreekbaarheid van deze stoffen.
Ze worden toegepast als bleekstabilisator
voor het perboraat en vangen sporeelementen weg die de werking van het
perboraat remmen. De bleekactivator
TAED maakt een lagere dosering van
bleekmiddelen mogelijk en kan als relatief
onschadelijk worden aangemerkt [16].
In de lijst van hulpstoffen scoort sulfaat

89

TABEL III - Beoordelmgsajfers van dewasmiddelproduktenA,B,C,D (resp. normaalpoeder, compactpoeder,
vloeibaar middelen 'milieuvriendelijk'middel) onderverdeeldingroepen op basis vanfunctie.
Wasmiddel
A
B
C
D

Tensiden
337,8
193,0
581,0
118,6

Builders
96,4
51,2
28,1
30,0

relatief slecht door het H 2 S dat onder
anaërobe omstandigheden wordt gevormd
en het cement in de riolering aantast [17],
Het ethanolamine scoort slecht, voornamelijk door de slechte afbreekbaarheid [18].
In tabel III zijn de milieurisicocijfers van
vier groepen wasmiddelen berekend.
Opvallend is dat de score grotendeels
wordt bepaald door de tensiden. Dit is het
resultaat van de hoge milieurisicocijfers
van deze bestanddelen en een relatief
hoog aandeel van tensiden in wasmiddelen. Het vloeibare wasmiddel, dat
per dosering het meeste tenside bevat
scoort daarom hoog. Compact poeder
scoort lager dan het normale poeder door
de gehalveerde dosering en het nagenoeg
ontbreken van het sulfaat. De lage score
van het 'milieuvriendelijke' poeder is
enerzijds het resultaat van de lage
dosering, anderzijds van de toepassing
van zeep.
Discussie
De twee belangrijkste modules in het
model zijn de milieu-effecten van de
componenten en de dosering en samenstelling van een wasmiddel. De dosering
en samenstelling kan als maat worden
genomen voor de geëmiteerde hoeveelheid per wasbeurt. Hierdoor worden
stoffen die in mindere mate in het produkt
voorkomen minder zwaar beoordeeld.
Stoffen die op het eerste gezicht
onschadelijk lijken maar door hun grote
hoeveelheid toch problemen kunnen
veroorzaken komen door deze module
sterker naar voren. Door de dosering en
samenstelling te koppelen aan de milieueffectenmodule wordt een afweging
mogelijk tussen hoeveelheid en milieueffecten van de componenten van
wasmiddelen. De dosering van een
produkt hangt echter nauw samen met de
samenstelling en kwaliteit van een
produkt. Een lage milieubelasting van een
produkt zou samen kunnen gaan met een
lage waseffectiviteit. Een juiste afweging
van kwaliteit en milieubelasting is daarom
van groot belang.
De module voor regelgeving wordt
ingevuld door de gebruiker zelf waardoor
bepaalde componenten bevoor- of
benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld
het tegengaan van het gebruik van
fosfaat). Bij toetsing van het model bleek

Bleekm.

Hulpst.

Totaal

122,0
85,4
4,5
9,6

162,2
91,4
50,3
27,2

718,4
421,0
666,5
185,4

het niet nodig gebruik te maken van deze
module. Discussie over de schadelijkheid
van bepaalde componenten (fosfaat,
APEO's, DTDMAC) heeft veelal geleid
tot een vermindering van de toepassing
ervan.
Gegevens uit de literatuur over diverse
milieu-effecten vormen de basis voor de
milieu-effectenmodule. De module is
opgebouwd uit drie velden waarin gelijksoortige parameters zijn gegroepeerd.
Wanneer gegevens ontbreken, worden
deze opgevangen door de andere
parameters uit hetzelfde veld. Omdat de
parameters binnen elk veld even zwaar
wegen zijn de berekeningen eenvoudig en
kan de eindbeoordeling gemakkelijk
worden geanalyseerd. Het voordeel van
vermenigvuldiging van de velden ten
opzichte van optelling is dat er grotere
verschillen ontstaan. Componenten die in
meerdere velden scoren komen er hierdoor relatief ongunstig uit.
De uitvoering van een onzekerheidsanalyse voor de bepaling van onzekerheidsmarges van de uitkomsten van het
model was niet haalbaar. Vooral de
bepaling van de onzekerheid in de
gegevens van de dosering was niet
mogelijk.
Wanneer deze gegevens alsnog beschikbaar komen, kan een onzekerheidsanalyse
worden uitgevoerd waarmee de exactheid
van de getallen in tabel II en III wordt
bepaald.
In vergelijking tot andere produktbeoordelingssystemen verschilt het
beoordelingsmodel voor de milieurisico's
van wasmiddelen door het gebruik van
parameters die betrekking hebben op het
gedrag en de effecten van een stof in het
milieu. Op vergelijkbare wijze kan het
model toegepast worden op andere
produktgroepen (zoals schoonmaakmiddelen, verven, enzovoort) waarvoor
geldt dat parameters die betrekking
hebben op het gedrag en effecten van een
stof een belangrijke rol spelen. Voor deze
soort produkten is hiermee een reële
vergelijkende milieubeoordeling mogelijk
geworden.
De heren dr. J. R. Parsons, drs.J. C. van
Broekhuizen en mevr. drs. L. H. M. Vollebregt hebben een bijdrage geleverd bij de
opzet van het model en dit artikel.
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Het model van de Chemiewinkel is
helaas onbruikbaar voor een
verantwoorde beoordeling van de
milieurisico's van wasmiddelen.
De wasmiddelproducenten leveren een
voortdurende inspanning om de milieueffecten van hun produkten te
minimaliseren. Onderdeel van de
inspanning is het beoordelen van die
milieu-effecten en het spreekt vanzelf dat
ook zij geïnteresseerd zijn in een betrouwbare methode om produktverbeteringen in
dit opzicht te kwantificeren.
Tot dusverre heeft echter geen enkele
poging om de grote verscheidenheid van
mogelijke milieu-effecten van produkten
in een eenvoudig schema te vangen en in
één getal uit te drukken, geleid tot een
wetenschappelijk verantwoorde methode.
Ook Kiewiet en Claessens zijn met dit
probleem geconfronteerd en hebben
getracht dit op te lossen door ingrijpende
vereenvoudigingen, subjectieve weegfactoren en arbitraire berekeningen in hun
model toe te passen. Hierdoor is een zeer
aanvechtbaar model ontstaan.
De NVZ heeft het beschreven model in de
verschillende fasen van ontwikkeling
uitvoerig met de Chemiewinkel
besproken. Haar voornaamste bezwaren
daartegen, die voor een deel ook door de
auteurs worden genoemd, zijn:
- In het model ontbreken de milieueffecten die optreden bij de produktie van
grondstoffen en van het wasmiddel.
- Alleen de belasting van het oppervlaktewater wordt systematisch beoordeeld. Effecten in andere compartimenten,
met name de bodem, worden niet of
slechts op incidentele punten beoordeeld.
- De keuze van de meegenomen effecten
is willekeurig en onvolledig. Waarom
worden wel metaalmobilisering en
dergelijke (afb. 1) meegenomen, maar niet
sedimenttoxiciteit, BZV-belasting,
verontreiniging, slibbelasting en
dergelijke?
- De vertaling van gemeten effecten,
zoals biodegradatie en schadelijkheid voor
waterorganismen naar scores en wegingsfactoren (tabel I) is een subjectieve keuze,
waarvan de milieurelevantie weinig
onderbouwd is.Vooral het invoeren van
wegingsfactoren is een lapmiddel.
Deze factoren worden gebruikt om
effecten zoals mobilisering, eutrofiëring en
bio-accumulatie bij elkaar op te tellen.
Even onzinnig is het middelen van acute
en chronische toxiciteit. Iemand die geen
expert is, kan om die reden het model niet
gebruiken voor nieuwe stoffen.
- In de milieu-effect module van het
model worden volstrekt ongelijksoortige
effectscores, zoals biodegradatie, toxiciteit

en bijzondere effecten met elkaar
vermenigvuldigd, wat een ongefundeerde
rekenmethode is. Hierdoor worden niet
alleen de ingevoerde milieu-effecten
kunstmatig vergroot, maar ook alle fouten
die aan de subjectieve wegingsfactoren en
keuze van de scores kleven.
- Zelfs met deze wegingsfactoren en
rekenmethode is de uitkomst soms
onverwacht en/of politiek ongewenst.
Daarom wordt een 'uitsluitingsgrond'
(structuur van het model) ingevoerd voor
stoffen die op grond van wetgeving of
overeenkomst niet gebruikt kunnen
worden (bijvoorbeeld fosfaten). Als het
model deze stoffen niet 'afstraft' houdt dat
in dat óf deze stoffen ten onrechte als
ongewenst worden beschouwd óf dat het
model niet goed werkt.
- In de produktsamenstelling en
doseringsmodule van het model ontbreekt
de waskwaliteit als belangrijke wegingsfactor. De auteurs onderkennen dat:
'Een juiste afweging van kwaliteit en
milieubelasting van groot belang is .. .'
(discussie), maar het model houdt er geen
rekening mee. De juiste balans tussen
waseffectiviteit en milieu-aanvaardbaarheid is voor de fabrikant één van de
belangrijkste beslissingen bij de
ontwikkeling van nieuwe produkten. In de
praktijk van het wassen blijkt er een
sterke terugkoppeling te bestaan tussen de
waseffectiviteit van het produkt enerzijds
en de feitelijke produktdosering, de
wasfrequentie, de wastemperatuur, het
gebruik van hulpstoffen en de uiteindelijke levensduur van het wasgoed
anderzijds. Deze praktische factoren
kunnen bij elkaar de rangorde van de
eindscores volgens dit model volstrekt
omkeren.
Met alle respect voor de aanzienlijke
expertise die de Chemiewinkel heeft
gebruikt, komt de NVZ op grond van de
bovengenoemde bezwaren tot de
conclusie dat het model onbruikbaar is
voor een reële en verantwoorde
beoordeling en vergelijking van de milieubelasting van was- en reinigingsmiddelen.
Het valt ook te betwijfelen of het ooit
mogelijk zal zijn op een objectieve en
verantwoorde wijze alle verschillende
milieu-effecten onder één noemer te
brengen.
Automatiseren van expertise blijft een
hachelijke zaak.

Naschrift
De bijdrage van de NVZ aan de discussie
over het beoordelingsmodel voor de
milieubelasting van wasmiddelen heeft
geresulteerd in bovenvermeld
commentaar. Dit commentaar kan niet los

