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Publiekssamenvatting 

Risicogrenzen voor gewasbeschermingsmiddelen in 
oppervlaktewater 
Het RIVM heeft nieuwe risicogrenzen bepaald voor een aantal 
bestrijdingsmiddelen. Resten van deze middelen kunnen na gebruik 
namelijk in oppervlaktewater terechtkomen. De nieuwe waarden zijn 
bepaald omdat er voor sommige stoffen nog geen normen bestaan. Voor 
andere stoffen zijn de normen verouderd of zijn er aanwijzingen dat ze 
het ecosysteem niet genoeg beschermen.  
 
De risicogrenzen zijn advieswaarden. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW) kan ze gebruiken om ‘indicatieve 
waterkwaliteitsnormen’ te bepalen. Deze normen geven 
waterbeheerders een eerste indruk of zij zich zorgen moeten maken 
over stoffen die zij in hun gebied vinden.  
 
De risicogrenzen zijn gebaseerd op effecten van de stoffen op planten en 
dieren die in water leven. Ook is gekeken naar de mate waarin mensen 
aan de stoffen worden blootgesteld als zij vis en visproducten eten. Bij 
een aantal stoffen is een extra veiligheidsfactor gebruikt om de 
risicogrens te bepalen. Dit is gedaan omdat er niet genoeg informatie is 
over de mate waarin ze schadelijk zijn voor het ecosysteem. Dit geldt 
vooral voor stoffen tegen schimmels (fungiciden) en mijten (acariciden). 
 
Voor meer dan de helft van de stoffen van dit onderzoek is het moeilijk 
om de concentraties in oppervlaktewater met de gangbare 
meetmethode precies te meten. Vaak kan dat wel met een extra 
inspanning worden verbeterd. Voor de stof milbemectine, die werkt 
tegen insecten en mijten, kan dat niet. Daardoor is het niet mogelijk om 
te controleren of de concentraties van deze stof in het oppervlaktewater 
onder de risicogrens blijven of niet.  
 
Voor vier stoffen adviseert het RIVM om na te gaan of het zinvol is ze te 
blijven meten zoals dat nu gebeurt (folpet, tefluthrin, fluroxypyr-MHE en 
topramezone). Topramezone is niet meer toegelaten in Nederland. Voor 
de andere stoffen is het de vraag of ze in het water zitten. Ze worden 
snel in andere stoffen omgezet of binden aan sediment, wat het lastig 
maakt om ze in het water op te sporen.  
 
De waterkwaliteitsnormen zijn indicatief omdat ze worden bepaald op 
basis van informatie uit een beperkt aantal gegevensbronnen. De 
kwaliteit van de informatie wordt niet uitgebreid gecontroleerd. Wanneer 
indicatieve normen worden overschreden, kan een uitgebreidere 
evaluatie van de wetenschappelijke literatuur helpen om een beter beeld 
van het probleem te geven. 
 
Kernwoorden: risicogrenzen; waterkwaliteitsnormen; 
gewasbeschermingsmiddelen; bestrijdingsmiddelen; oppervlaktewater 
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Synopsis 

Risk limits for plant protection products in surface water 
RIVM has determined new risk limits for a number of pesticides. 
Residues of these products may enter surface water following use. The 
new values have been determined because for some substances quality 
standards are not available yet. For other substances, standards are 
outdated or there are indications that they do not sufficiently protect the 
ecosystem.  
 
The risk limits are advisory values. The ministry of Infrastructure and 
Water Management may use these to set ‘indicative water quality 
standards’ for surface water. These standards give water managers a 
first impression of whether substances they find in their area give cause 
for concern.  
 
The risk limits are based on effects on aquatic plants and animals. They 
also consider the exposure of humans when they eat fish and fish 
products. For a number of substances, an additional safety factor was 
included in determining the risk limits. The reason for this is a lack of 
information on the extent to which they are harmful to the ecosystem. 
This applies in particular to substances used to control fungi (fungicides) 
and mites (acaricides).  
 
More than half of the substances in this research cannot be adequately 
measured in surface water with common analytical methods. In most 
cases this can be improved with additional efforts, but not for 
milbemectin, which is used against insects and mites. As a consequence, 
it is not possible to check whether or not concentrations of this 
substance in surface water remain below the risk limit. 
 
For four substances (folpet, tefluthrin, fluroxypyr-MHE and 
topramezone), RIVM advises to evaluate the appropriateness of current 
monitoring practice. Topramezone is no longer authorised in the 
Netherlands. For the other substances, it is unclear whether they are 
present in surface water. They are quickly metabolised or bind to 
sediment, making it hard to detect them in water.  
 
The water quality standards are indicative because they are determined 
on the basis of data from a limited number of data sources and without 
thoroughly evaluating the quality of the underlying studies. Where the 
indicative standards are exceeded, a more detailed evaluation of the 
scientific literature may help to better determine the risks. 
 
Keywords: risk limits; water quality standards; plant protection 
products; pesticides; surface water 
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Samenvatting 

Dit rapport levert risicogrenzen voor oppervlaktewater voor 18 
werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen zijn 
opgenomen in het meetprogramma van het Landelijk Meetnet 
Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM). De risicogrenzen in dit rapport 
zijn advieswaarden voor het het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW). Het ministerie kan de risicogrenzen in dit rapport 
gebruiken om indicatieve waterkwaliteitsnormen vast te stellen.  
 
De stoffen zijn geselecteerd om verschillende redenen. Voor de stoffen 
ametoctradin, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, flupyradifurone, 
penflufen, penthiopyrad en topramezone zijn nog geen 
waterkwaliteitsnormen beschikbaar en zijn nu voor het eerst 
risicogrenzen afgeleid. Voor drie andere stoffen (diflufenican, fluroxypyr 
en jodosulfuron-methyl-natrium) is in het verleden wel een norm 
vastgesteld, maar is er twijfel of deze wel beschermend genoeg is, 
omdat het toelatingscriterium lager is. De nieuwe risicogrenzen voor 
deze stoffen zijn inderdaad lager dan de huidige normen.  
 
Naast bovengenoemde stoffen, zijn er ook zogenoemde niet-toetsbare 
stoffen die met de gangbare analysemethoden niet op het niveau van de 
huidige waterkwaliteitsnorm kunnen worden gemeten. Als zo’n stof niet 
is aangetroffen in oppervlaktewater, is het nog niet zeker dat aan de 
voorgestelde norm wordt voldaan. De methodiek voor het afleiden van 
risicogrenzen is anders dan vroeger en voor veel stoffen zijn er ook 
meer gegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor komt een nieuw 
afgeleide norm soms hoger uit dan de huidige waarde. Dit zou ervoor 
kunnen zorgen dat een stof wel toetsbaar wordt. Voor de huidige set 
stoffen blijkt dit echter niet het geval. In dit rapport is gekeken naar 
etoxazool, flumioxazine, folpet, milbemectine, spiroxamine, tefluthrin en 
thifensulfuron-methyl. Alleen voor spiroxamine komt de voorgestelde 
norm nu zo uit dat de stof met de algemeen gangbare analysemethode 
wel meetbaar is op het gewenste niveau. Voor een aantal andere stoffen 
is de gangbare meetmethode bij een aantal laboratoria niet voldoende 
gevoelig, al zijn er wel opties om ze met speciale technieken op het 
gewenste niveau te kunnen meten. Dit geldt echter niet voor 
milbemectine, waarvoor de laagste rapportagegrens bijna 200 keer 
hoger is dan de voorgestelde norm.  
 
Indicatieve risicogrenzen zijn niet alleen gebaseerd op effecten op 
planten en dieren in het water, maar houden ook rekening met 
blootstelling van de mens via consumptie van vis en visproducten. De 
kwaliteit van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding wordt apart 
beoordeeld. Voor bestrijdingsmiddelen geldt hiervoor een wettelijke eis 
van 0,1 µg/L. De voedselketenroute is doorgerekend voor 13 stoffen 
stoffen die zich stapelen in vis, en/of (verdacht) kankerverwekkend of 
mutageen zijn of een effect hebben op de voortplanting. Voor alle 
stoffen is directe ecotoxiciteit echter bepalend voor de voorgestelde 
indicatieve waterkwaliteitsnormen.  
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Voor acht stoffen waren voldoende relevante ecotoxiciteitsgegevens 
beschikbaar en kon met de laagst mogelijke veiligheidsfactor worden 
volstaan. Voor de andere stoffen was een hogere factor nodig, omdat er 
onvoldoende chronische ecotoxiciteitswaarden zijn en/of omdat 
gegevens voor potentieel gevoelige soorten ontbreken. Dit speelt vooral 
bij middelen tegen schimmels (fungiciden) en tegen mijten (acariciden), 
omdat er voor de Europese goedkeuring van werkzame stoffen geen 
testen met waterschimmels of -mijten vereist zijn. Ook voor het 
herbicide fluroxypyr ontbreken relevante studies.  
 
Een aantal van de besproken stoffen is in Europa aangemerkt als 
‘Candidate for Substitution’ omdat ze voldoen aan twee van de drie 
criteria voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT). Dit geldt 
voor benzovindiflupyr en diflufenican (P en T) en etoxazool (B en T). In 
Europa mogen PBT-stoffen niet als werkzame stof in 
gewasbeschermingsmiddelen zitten, evenmin als zeer persistente en 
zeer bioaccumulerende (vPvB) stoffen. Penflufen is zeer persistent (vP), 
maar niet bioaccumulerend of toxisch. De hier verzamelde gegevens 
laten zien dat extra aandacht nodig is voor de PBT-toetsing van 
flupyradifurone en tefluthrin. 
 
Voor de stoffen folpet, tefluthrin, fluroxypyr-MHE en topramezone 
adviseert het RIVM om na te gaan of het zinvol is deze stoffen op de 
huidige manier in oppervlaktewater te blijven meten. Folpet breekt zeer 
snel af in water. Het advies is dan ook om eerst na te gaan of er een 
kans is dat deze stof in het oppervlaktewater voorkomt, voordat moeite 
wordt gestoken in het verder verbeteren van de analysemethode. 
Tefluthrin bindt naar verwachting sterk aan sediment en voor dit soort 
stoffen zou wellicht gekeken kunnen worden naar alternatieve 
meetmethoden, zoals passive sampling of effectgerichte monitoring. 
Fluroxypyr-MHE en topramezone kunnen wel in voldoende lage 
concentraties worden aangetoond, maar deze stoffen zijn minder 
relevant voor het landelijk meetnet. Fluroxypyr-MHE wordt 
waarschijnlijk snel omgezet in fluroxypyr, waarvoor in dit rapport ook 
een risicogrens is afgeleid. Topramezone is niet meer toegelaten voor 
gebruik als gewasbeschermingsmiddel. 
 
Bij de indicatieve methodiek wordt in een beperkt aantal vooraf 
bepaalde bronnen naar informatie gezocht en de kwaliteit van de 
onderliggende studies wordt niet geëvalueerd. Indicatieve normen 
geven daarmee een eerste indruk of stoffen een probleem zijn voor de 
waterkwaliteit. Als er een aannemelijk verband is tussen het gebruik van 
deze middelen en overschrijding van de indicatieve normen, kan een 
gedegen normafleiding mogelijk een beter beeld geven van de risico’s 
voor het waterecosysteem. Hierbij wordt uitgebreider naar openbare 
literatuur gezocht en kunnen aanvullende dossierstudies worden 
meegenomen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van dit rapport 
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) risicogrenzen bepaald voor 18 werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. De stoffen zijn opgenomen in het 
meetprogramma van het Landelijk Meetnet 
Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM). Het LM-GBM levert de 
basisgegevens voor het toetsen van de waterkwaliteitsdoelen voor 
gewasbeschermingsmiddelen en is ingericht om teeltgebonden 
normoverschrijdingen te kunnen aantonen [1]. De Atlas 
Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater (Bestrijdingsmiddelenatlas, 
BMA) combineert de resultaten van het LM-GBM met informatie over 
normen en landgebruik [2,3]. De risicogrenzen in dit rapport zijn 
advieswaarden voor het ministerie van IenW. Het ministerie kan op 
basis hiervan indicatieve waterkwaliteitsnormen vaststellen. 
 
De stoffen in dit rapport zijn geselecteerd om verschillende redenen 
(Tabel 1). Voor een aantal ervan zijn nog geen waterkwaliteitsnormen 
beschikbaar. Voor andere stoffen is in het verleden wel een indicatieve 
norm afgeleid, maar is er twijfel of deze wel beschermend genoeg is 
omdat er bij de toelating een strenger toelatingscriterium wordt 
gebruikt. Daarnaast zijn er stoffen die in oppervlaktewater niet op het 
niveau van de waterkwaliteitsnorm kunnen worden aangetoond. Doordat 
de rapportagegrens1 hoger is dan de norm, kunnen meetresultaten niet 
worden getoetst en dit belemmert de aanpak van probleemstoffen in 
water [4,5]. Om het aantal niet-toetsbare gewasbeschermingsmiddelen 
te verminderen, is in 2021 in het project “niet-Toetsbare Stoffen” 
onderzoek gedaan naar het verbeteren van de analysemethoden. Er is in 
dat project ook gekeken of het zinvol is om de bestaande 
waterkwaliteitsnorm te herzien [6]. Een belangrijke overweging hierbij is 
de ouderdom van het getal. In de loop der jaren is de methodiek van 
normafleiding meerdere keren aangepast en zijn nieuwe gegevens 
beschikbaar gekomen in het Europese goedkeuringsproces voor 
werkzame stoffen. De nieuwe gegevens kunnen ertoe leiden dat een 
herziene norm hoger uitkomt. In combinatie met een meer gevoelige 
analysemethode zou dit ervoor kunnen zorgen dat een stof wel 
toetsbaar wordt. 
  

 
1 De rapportagegrens is de laagste concentratie van een stof die redelijkerwijs met een aanvaardbaar 
nauwkeurigheids- en precisieniveau kan worden bepaald met de gebruikte analysemethode. De hoogte van de 
rapportagegrens verschilt per analysemethode en per laboratorium. De rapportagegrens wordt berekend als 
een veelvoud van de aantoonbaarheidsgrens (detectielimiet). Dit is de laagste concentratie is die met een 
bepaalde analysemethode nog onderscheiden kan worden van een controlemonster.  
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Tabel 1 Stoffen waarvoor risicogrenzen zijn afgeleid in dit rapport omdat er geen 
norm is, de bestaande norm hoger is dan het toelatingscriterium (TC) of lager 
dan de rapportagegrens (RG). Functie: Fun = fungicide, Ins = insecticide, Her = 
herbicide, Aca = acaricide. 
 Naam CAS-nummer Functie Reden 

selectie 
1 ametoctradin 865318-97-4 Fun geen norm 
2 benzovindiflupyr 1072957-71-1 Fun geen norm 
3 cyantraniliprole 736994-63-1 Ins geen norm 
4 difufenican 83164-33-4 Her norm>TC 
5 etoxazool 153233-91-1 Aca norm<RG 
6 flumioxazine 103361-09-7 Her norm<RG 
7 flupyradifurone 951659-40-8 Ins geen norm 
8 fluroxypyra 69377-81-7 Her norm>TC 9 fluroxypyr-MHEa 81406-37-3 
10 folpet 133-07-3 Fung norm<RG 
11 jodosulfuron-methyl- 

natrium 
144550-36-7 Her norm>TC 

12 milbemectine 51596-10-2 Ins/Aca norm<RG 
13 penflufen 494793-67-8 Fun geen norm 
14 penthiopyrad 183675-82-3 Fun geen norm 
15 spiroxamine 118134-30-8 Fun norm<RG 
16 tefluthrin 79538-32-2 Ins norm<RG 
17 thifensulfuron-methyl 79277-27-3 Her norm<RG 
18 topramezone 210631-68-8 Her geen norm 

a: Fluroxypyr wordt toegepast in de vorm van een fluroxypyr-meptyl-heptyl ester 
(fluroxypyr-MHE) die in planten afbreekt tot fluroxypyr. In dit rapport zijn MKN’s afgeleid 
voor beide varianten. 
 

1.2 Indicatieve waterkwaliteitsnormen 
De toetsing van stoffen in het LM-GBM gebeurt op basis van een 
jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKNzoet) en een maximaal 
aanvaardbare concentratie voor zoet oppervlaktewater 
(MAC-MKNzoet, eco). Beide normtypen worden verder toegelicht in 
paragraaf 2.1. Normen voor bestrijdingsmiddelen zijn meestal 
indicatieve MKN’s. Bij de indicatieve methodiek wordt in een beperkt 
aantal bronnen naar informatie gezocht en de onderliggende studies 
worden niet geëvalueerd. Om de kans op onderschatting van de risico’s 
te verminderen, is de methodiek zo ontworpen dat de indicatieve norm 
bij incomplete datasets doorgaans strenger uitvalt dan de gedegen 
variant.  
 
Indicatieve normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen 
een probleem zijn voor de waterkwaliteit. Bij een aannemelijk verband 
tussen het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel en overschrijding 
van indicatieve normen, moet de toelatinghouder bij herregistratie een 
emissiereductieplan indienen om normoverschrijdingen terug te dringen. 
Een van de opties is dan om te onderzoeken of een gedegen 
normafleiding tot een ander oordeel leidt [7]. Gedegen normen zijn 
gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek, waarbij alle studies 
worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en bruikbaarheid. Bij 
een gedegen normafleiding kunnen ook aanvullende niet-openbare 
(dossier)gegevens en semi-veldstudies worden meegenomen.  
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Waterkwaliteitsnormen gelden voor individuele werkzame stoffen. Ze 
houden geen rekening met het feit dat er gelijktijdig of 
achtereenvolgens andere gewasbeschermingsmiddelen in het water 
terecht kunnen komen. De BMA geeft wel informatie over het aantal 
normoverschrijdende stoffen per locatie [2,3].  
 

1.3 Leeswijzer en status van dit rapport 
Het doel en de opzet van dit rapport zijn in grote lijnen gelijk aan die 
van eerdere rapporten [8-10]. De inleidende paragrafen van dit 
hoofdstuk en de beschrijving van de methoden in Hoofdstuk 2 zijn 
grotendeels overgenomen uit die rapportages, zodat het huidige rapport 
zelfstandig leesbaar is.  
 
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de gevolgde methode. 
Hoofdstuk 3 bespreekt de resultaten per stof en Hoofdstuk 4 bevat een 
samenvatting en discussie van de resultaten. Details over de stoffen en 
normafleidingen zijn te vinden in Bijlage 2. 
 
De risicogrenzen in dit rapport zijn getoetst door de Wetenschappelijke 
Klankbordgroep normstelling water en lucht (WK-nwl) en gelden als 
wetenschappelijke advieswaarden totdat ze officieel zijn vastgesteld 
door het ministerie van IenW. Vastgestelde waterkwaliteitsnormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen zijn te vinden op de RIVM-website Risico’s 
van Stoffen (https://rvs.rivm.nl/) en in de BMA. 
 
  

https://rvs.rivm.nl/
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2 Methodiek 

2.1 Afleiding indicatieve JG- en MAC-MKN 
Zoals in de inleiding aangegeven (zie 1.1, 1.3) zijn de risicogrenzen in 
dit rapport advieswaarden, maar voor het gemak gebruiken we in het 
vervolg van dit rapport soms wel de gebruikelijke termen en afkortingen 
zoals ‘normafleiding’ en ‘milieukwaliteitsnorm’ (MKN).  
 
Bij de afleiding is de meest recente versie van de RIVM-handleiding 
gebruikt [11]. Deze volgt de Europese en nationale werkwijze voor het 
afleiden van gedegen waterkwaliteitsnormen voor de Kaderrichtlijn 
water (KRW) [12,13]. De KRW kent twee typen waterkwaliteitsnormen. 
De i-JG-MKNzoet is de concentratie die bij langdurige blootstelling veilig is 
voor het ecosysteem en de voedselketen. De i-MAC-MKNzoet, eco is de 
concentratie waarbij het ecosysteem is beschermd tegen schade door 
kortdurende concentratiepieken. In dit rapport zijn ook de 
corresponderende waarden voor zoutwater afgeleid (i-JG-MKNzout en 
i-MAC-MKNzout, eco), maar deze spelen geen rol bij de toetsing van 
meetgegevens in de BMA.  
 
De i-MAC-MKNeco is gebaseerd op kortdurende toetsen met 
waterorganismen. De resultaten van deze testen zijn uitgedrukt als de 
concentratie waarbij 50% van de toetsorganismen sterft (LC50; lethale 
concentratie voor 50% van de toetsorganismen) of de concentratie 
waarbij 50% effect optreedt (EC50). Hieruit wordt een veilige 
concentratie voor het ecosysteem berekend met behulp van een 
veiligheidsfactor, ook wel aangeduid als ‘assessment factor’ (AF). De 
hoeveelheid gegevens en de soorten waarvoor gegevens beschikbaar 
zijn, bepalen de hoogte van deze factor. 
 
De i-JG-MKN is gebaseerd op gegevens over de ecotoxiciteit voor 
waterorganismen in testen waarin waterorganismen langdurig zijn 
blootgesteld. Deze chronische testen leveren een concentratie zonder 
effect (NOEC; No Observed Effect Concentration) of met een klein effect 
(EC10). De vertaling naar een veilige concentratie voor het ecosysteem 
gebeurt ook hier met veiligheidsfactoren. Als er geen of te weinig 
chronische testen zijn, worden kortdurende testen gebruikt met een 
extra veiligheidsfactor. De i-JG-MKN houdt daarnaast rekening met 
mensen en dieren die stoffen binnen kunnen krijgen via het eten van vis 
(voedselketen). Dit is van belang voor stoffen die zich ophopen in vis, 
kankerverwekkend of mutageen zijn of effecten hebben op de 
voortplanting, of daarvan worden verdacht (zie 2.2). Voor deze stoffen 
wordt de veilige concentratie in water berekend uit de 
gezondheidskundige risicogrens, met behulp van aannames over 
visconsumptie en gegevens over de opname van de desbetreffende stof 
door vissen uit het water. De laagste van beide routes (directe 
ecotoxiciteit of voedselketen) bepaalt de uiteindelijke i-JG-MKN.  
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Inname via drinkwater is geen onderdeel van de indicatieve 
normafleiding. Voor bestrijdingsmiddelen geldt op innamepunten van 
drinkwater een kwaliteitseis van 0,1 µg/L. 
 
De stappenschema’s voor het bepalen van de i-MAC-MKNeco en i-JG-MKN 
zijn opgenomen in Bijlage 1. 
 

2.2 Triggers voor de voedselketen route 
De indicatieve methodiek houdt rekening met de blootstelling van 
mensen via het eten van vis. De i-JG-MKNwater, voedselketen wordt berekend 
als er aanwijzingen zijn voor bioaccumulatie. Dit is het geval voor 
stoffen met een bioconcentratiefactor (BCF) ≥100 L/kg, of een log 
octanol-water partitiecoëfficiënt (log Kow) ≥3. De voedselketenroute 
wordt ook doorgerekend als een stof is geclassificeerd vanwege 
(vermoedens van) carcinogene, mutagene of reprotoxische 
eigenschappen (CMR). De bijbehorende H-zinnen zijn H350 en H351 
(carcinogeniteit), H340 en H341 (mutageniteit) en H360, H361 en H362 
(reproductie toxiciteit). Als er geen geharmoniseerde classificatie is, 
wordt de genotificeerde classificatie bekeken, evenals de informatie in 
het toelatingsdossier en de classificatie door het International Agency for 
Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO)2. Er wordt geen aparte risicogrens afgeleid voor doorvergiftiging 
van vogels en zoogdieren. De aanname is dat de humane route het 
risico voor vogels en zoogdieren voldoende afdekt, omdat de 
i-JG-MKNwater, voedselketen altijd wordt berekend voor bioaccumulerende 
stoffen, ongeacht de classificatie. In de gedegen methodiek is enkel 
bioaccumulatie geen criterium voor de humane route, maar alleen in 
combinatie met een relevante gezondheidskundige classificatie. 
Bij het berekenen van de voedselketenroute is gekozen voor de hoogste 
waarde van de berekende of experimentele BCF’s per stof en de 
bijbehorende standaard biomagnificatiefactor (BMF). De 
voedselketenroute blijkt voor geen van de stoffen bepalend voor de 
i-JG-MKN, omdat directe ecotoxiciteit altijd tot lagere waarden leidt. 
Daarom zijn de bioconcentratiestudies niet verder beoordeeld. Voor 
details per stof, zie Bijlage 2. 
 

2.3 Extra aandacht voor gevoelige taxonomische groepen 
Bij het afleiden van waterkwaliteitsnormen wordt erop gelet dat er 
voldoende informatie is over potentieel gevoelige soorten. In de 
indicatieve methodiek wordt een hogere veiligheidsfactor gebruikt als de 
acuut gevoeligste soort niet chronisch is getest. In dat geval wordt een 
waarde afgeleid op basis van acute gegevens en een waarde op basis 
van chronische gegevens, de laagste van deze twee wordt gekozen. 
Daarnaast stelt de herziene handleiding voor het afleiden van indicatieve 
waterkwaliteitsnormen specifieke eisen aan de aanwezigheid van 
potentieel gevoelige taxonomische groepen in de dataset [11]. Dit 
gebeurt om te voorkómen dat de indicatieve norm onderbeschermend is 
door het ontbreken van gegevens voor gevoelige organismen. Hiervoor 
moeten de beschikbare gegevens worden getoetst aan het 
werkingsmechanisme van de stof. Als de acuut gevoeligste soort wel 
chronisch is getest, maar er geen gegevens zijn voor een potentieel 
gevoelig taxon, geldt ook een hogere veiligheidsfactor. In de praktijk 
 
2 https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications  

https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications
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betekent dit dat er voor acariciden en fungiciden vrijwel altijd een 
hogere veiligheidsfactor wordt toegepast, omdat er doorgaans geen 
gegevens voor watermijten en -schimmels aanwezig zijn. 
 

2.4 Informatiebronnen 
De informatie over stofeigenschappen en ecotoxiciteit is verzameld uit 
de dossiers voor de Europese goedkeuring van werkzame stoffen onder 
verordening EU 1107/2009. De fysisch-chemische eigenschappen en 
informatie over gedrag en lotgevallen zijn overgenomen uit de 
conclusies en bijbehorende eindpuntenlijsten (List of Endpoints, LoE) 
van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Voor de 
meeste stoffen zijn ook de onderliggende evaluaties met 
studiesamenvattingen via de EFSA-website te verkrijgen. Deze Draft 
Assessment Reports (DAR) of Draft Renewal Assessment Reports (RAR) 
zijn gebruikt ter ondersteuning van de selectie van ecotoxicologische 
gegevens, omdat niet alle beschikbare studies zijn opgenomen in de 
LoE. Het komt ook voor dat effectwaarden uit de DAR/RAR niet, of in 
gewijzigde vorm, zijn opgenomen in de uiteindelijke LoE. In die situatie 
wordt in de rapportageformulieren toegelicht welke waarden zijn 
gebruikt. De ecotoxicologische informatie uit de DAR/RAR is aangevuld 
met gegevens uit de ECOTOX Knowledgebase van de United States 
Environmental Protection Agency [14], verder aangeduid als US EPA 
Ecotoxdatabase. De humaan-toxicologische advieswaarde (ADI, 
Acceptabele Dagelijkse Inname) die nodig is voor de voedselketenroute 
(zie 2.2), is overgenomen uit de Europese Pesticides Database [15]. 
 

2.5 Presentatie van de resultaten 
In Hoofdstuk 3 staat per stof een korte samenvatting van de resultaten. 
Details zijn te vinden in de rapportageformulieren in Bijlage 2. In de 
hoofdtekst zijn alleen de waarden voor zoet oppervlaktewater 
besproken, omdat deze relevant zijn voor het LM-GBM. De waarden voor 
zout oppervlaktewater zijn te vinden in de rapportageformulieren en in 
de samenvatting (zie paragraaf 4.1). 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is vergeleken met de toelatingscriteria die 
zijn vastgesteld door College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en waar nodig worden 
de verschillen toegelicht. De toelatingsbeoordeling werkt ook met 
laboratoriumgegevens en veiligheidsfactoren, maar verschilt op 
onderdelen van de afleiding van (indicatieve) waterkwaliteitsnormen 
[16-18]. De toelatingscriteria zijn te vinden in de BMA [2], maar in 
sommige gevallen kon het toelatingscriterium in de atlas niet direct 
worden herleid tot de Europese eindpuntenlijst. In een aantal gevallen 
bleek de waarde in de BMA niet correct, in overleg met het Ctgb wordt 
dit bij de eerstvolgende update aangepast.  
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ook vergeleken met informatie over 
meetgegevens en rapportagegrenzen (RG) uit de BMA en van 
Rijkswaterstaat/Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL). Dit 
betreft gegevens uit 2020. Op basis hiervan is een eerste inschatting 
gemaakt of aan de voorgestelde indicatieve norm voor zoet 
oppervlaktewater zou zijn voldaan. Voor een definitief oordeel moet een 
volledige toetsing worden uitgevoerd, maar dit valt buiten de reikwijdte 
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van dit rapport. Informatie over de RG is verstrekt door RWS-WVL, dit 
betreft de gangbare RG uit 2020. Als de RG hoger is dan de 
voorgestelde norm, kan een stof niet op het niveau van de norm worden 
aangetoond. In dat geval kan ook niet worden getoetst of de norm is 
gehaald. Indien beschikbaar zijn de verbeterde RG’s uit het project 
“niet-Toetsbare Stoffen” vermeld [6]. 
 
Alle afgeleide risicogrenzen zijn uitgedrukt als opgeloste concentraties. 
In de monitoring wordt echter gemeten in de totaalfractie, zonder 
filtratie. Voor gewasbeschermingsmiddelen die niet sterk binden aan 
organische stof is het verschil verwaarloosbaar en is de opgeloste 
concentratie vrijwel gelijk aan de concentratie in het totale monster. 
Voor stoffen die wel sterk binden aan organische stof, levert het meten 
zonder filtratie echter een overschatting van de gemeten concentraties 
ten opzichte van de norm. In dat geval wordt bij de analyse ook de 
gebonden fractie van het gewasbeschermingsmiddel meegeteld, terwijl 
de norm alleen betrekking heeft op de opgeloste fractie. De KRW-
guidance adviseert om hiervoor te corrigeren bij stoffen met een 
bodem/water verdelingscoëfficient (Kp) vanaf 10000 L/kg (log Kp ≥4), of 
een organisch-koolstof genormaliseerde partitiecoëfficient (Koc) vanaf 
100000 L/kg (log Koc ≥5) [12]. Voor dit rapport is een controle op de 
totaalconcentratie uitgevoerd voor stoffen met een log Koc ≥4. Van de 
stoffen in dit rapport is er alleen een verschil tussen opgeloste en totaal 
concentraties bij fluroxypyr-MHE (zie 3.8.2) en tefluthrin (zie 3.15). 
Voor deze stoffen worden de voorgestelde normen ook gepresenteerd op 
basis van totaal concentraties. 
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3 Resultaten per stof 

3.1 Ametoctradin 
Ametoctradin is een fungicide. Er zijn acute en chronische 
ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen en vissen. In de acute 
studies werd minder dan 50% effect gevonden bij de hoogste 
testconcentraties (verzadigde oplossingen), waardoor alle L(E)C50’s 
>-waarden zijn. De laagste acute waarde is een EC50 van >64,6 µg/L 
voor de vis Oncorhynchus mykiss. De laagste chronische waarde is een 
21-daagse NOEC van 44 µg/L voor de watervlo Daphnia magna.  
 
De voedselketenroute is meegenomen vanwege BCF ≥100 L/kg, maar is 
niet bepalend voor de i-JG-MKN omdat de waarde voor directe 
ecotoxiciteit lager uitkomt. De acuut gevoeligste soort is niet chronisch 
getest, maar omdat alle acute waarden >-waarden zijn, wordt het niet 
nodig geacht de i-JG-MKN op basis van acute waarden af te leiden. Er 
zijn geen gegevens voor de potentieel gevoelige groep van schimmels. 
Daarom is de i-JG-MKNzoet afgeleid met een veiligheidsfactor van 100 op 
de laagste NOEC, dit geeft een waarde van 0,44 µg/L. De 
i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 100 op de laagste acute 
waarde en is 0,65 µg/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is lager dan het toelatingscriterium van 
4,4 µg/L [19]. Dit komt door de extra veiligheidsfactor voor het 
ontbreken van gegevens over schimmels.  
 
In 2020 is ametoctradin in geen van de 2420 metingen aangetroffen 
boven de RG. De RG van 2 tot 50 ng/L is laag genoeg om de stof op het 
niveau van de i-JG-MKNzoet te kunnen meten. Op basis hiervan worden 
geen normoverschrijdingen verwacht. 
 

3.2 Benzovindiflupyr 
Benzovindiflupyr is een fungicide. De stof is een zogenoemde ‘Candidate 
for Substitution’ (CfS) omdat wordt voldaan aan twee van de drie 
criteria voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT), in dit geval 
P en T. Er zijn acute en chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen en waterplanten en een acute waarde voor 
weekdieren. De laagste acute waarde is een LC50 van 3,5 µg/L voor de 
vis Cyprinus carpio. De laagste chronische waarde is een 32-daagse 
NOEC van 0,95 µg/L voor de vis Pimephales promelas.  
 
De voedselketenroute is meegenomen vanwege BCF ≥100 L/kg, maar 
directe ecotoxiciteit is bepalend voor de i-JG-MKN. De acuut gevoeligste 
soort (C. carpio) is niet chronisch getest, maar omdat P. promelas acuut 
ongeveer even gevoelig is en ook een karperachtige is, wordt de 
chronische studie met P. promelas voldoende geacht. Er zijn geen 
gegevens voor de potentieel gevoelige groep van schimmels. Daarom is 
de i-JG-MKNzoet afgeleid met een veiligheidsfactor van 100 op de laagste 
NOEC, dit geeft een waarde van 9,5 ng/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is 
afgeleid met een factor 100 op de laagste acute waarde en is 35 ng/L. 
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De voorgestelde i-JG-MKNzoet is lager dan het toelatingscriterium van 
95 ng/L [19]. Dit komt door de extra veiligheidsfactor voor het 
ontbreken van gegevens over schimmels.  
 
In 2020 zijn 325 monsters geanalyseerd op benzovindiflupyr, waarbij 
98% van de metingen onder de RG van 1 tot 2 ng/L lag. De RG is laag 
genoeg om de stof op het niveau van de i-JG-MKNzoet te kunnen meten. 
De hoogste gemeten waarde was 4 ng/L, dit betekent dat de 
i-JG-MKNzoet niet zou zijn overschreden. 
 

3.3 Cyantraniliprole 
Cyantraniliprole is een insecticide. Er zijn acute ecotoxiciteitswaarden 
voor algen, kreeftachtigen, vissen, insecten, weekdieren, wormen en 
waterplanten en chronische waarden voor algen, kreeftachtigen, vissen 
en waterplanten. De laagste acute waarde is een EC50 van 20,4 µg/L 
voor de watervlo D. magna. De laagste chronische waarde is een 
7-daagse NOEC uit de DAR van 5 μg/L voor de watervlo Ceriodaphnia 
dubia.  
 
De voedselketenroute is niet relevant. De acuut gevoeligste soort is ook 
chronisch getest en er zijn gegevens voor de potentieel gevoelige groep 
van insecten. Daarom is de i-JG-MKNzoet afgeleid met een 
veiligheidsfactor van 10 op de laagste NOEC, dit geeft een waarde van 
0,50 µg/L (500 ng/L). De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 10 
op de laagste acute waarde en is 2,0 µg/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is gelijk aan het toelatingscriterium van 
0,50 µg/L [19]. In 2020 zijn 590 monsters geanalyseerd op 
cyantraniliprole, waarbij 96% van de metingen beneden de RG van 10 
tot 30 ng/L lag. De RG is laag genoeg om de stof op het niveau van de 
i-JG-MKNzoet te kunnen meten. De hoogste gemeten concentratie was 
1,3 µg/L, hierbij zou de voorgestelde i-JG-MKNzoet zijn overschreden. 
 

3.4 Diflufenican 
Diflufenican is een herbicide. De stof is een CfS omdat wordt voldaan 
aan twee van de drie PBT-criteria (P en T) [20]. Er zijn acute 
ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen, amfibieën en 
waterplanten en chronische waarden voor algen, kreeftachtigen, vissen, 
waterplanten en insecten. De laagste acute waarde is een EC50 van 
0,6 µg/L voor de alg Raphidocelis subcapitata (voorheen 
Pseudokirchneriella subcapitata). De laagste chronische waarde komt uit 
dezelfde studie en is een 72-uurs EC10 van 0,157 µg/L (157 ng/L).  
 
De voedselketenroute is meegenomen vanwege BCF ≥100 L/kg, maar 
komt hoger uit dan de i-JG-MKN voor directe ecotoxiciteit. De acuut 
gevoeligste soort is ook chronisch getest en er zijn gegevens voor de 
potentieel gevoelige groep van waterplanten. De i-JG-MKNzoet is daarom 
afgeleid met een veiligheidsfactor van 10 op de laagste chronische 
waarde en is 0,0157 µg/L (16 ng/L). De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid 
met een factor 10 op de laagste acute waarde en is 0,060 µg/L 
(60 ng/L). 
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De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ruim 500 keer lager dan het nu geldende 
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) van 9 µg/L. Deze waarde is 
afkomstig uit de database van de voormalige Helpdesk water en de 
onderbouwing van deze waarde is niet bekend. Het RIVM heeft in 2009 
in opdracht van het Ctgb een MTR afgeleid van 10 ng/L. Dit MTR is nooit 
officieel vastgesteld en de kritische studie wordt in de RAR niet meer 
gebruikt omdat niet kan worden gecontroleerd of is voldaan aan de 
validiteitscriteria [21].  
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is lager dan het toelatingscriterium van 
85 ng/L [19]. Het toelatingscriterium is gebaseerd op een semi-
veldstudie en dit soort studies valt buiten de reikwijdte van de 
indicatieve methodiek. 
 
In 2020 zijn 2723 monsters geanalyseerd op diflufenican. Aangetroffen 
concentraties in 2020 lagen tussen 2,1 en 11 ng/L, dit is lager dan de 
voorgestelde i-JG-MKNzoet. In 99% van de metingen werd de stof niet 
aangetoond, maar de interpretatie hiervan is lastig omdat de RG 
varieert van 2 tot 80 ng/L. De laagste RG is voldoende laag om de stof 
op het niveau van de voorgestelde i-JG-MKNzoet te meten. Bij de hogere 
RG is het echter niet zeker dat aan de voorgestelde norm wordt voldaan 
als de stof niet wordt aangetroffen.  
 

3.5 Etoxazool 
Etoxazool is een middel tegen mijten (acaricide). De stof is een CfS 
omdat wordt voldaan aan twee van de drie PBT-criteria (B en T) [22]. Er 
zijn acute en chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen en aanvullend een EC50 voor de oester 
Crassostrea gigas. Deze EC50 van 1,2 µg/L is ook de laagste waarde in 
de dataset. De laagste chronische waarde is een NOEC van 0,13 µg/L 
voor de watervlo D. magna.  
 
De voedselketenroute is doorgerekend vanwege BCF ≥100 L/kg, maar 
directe ecotoxiciteit levert een lagere waarde. Omdat de acuut 
gevoeligste soort (C. gigas) niet chronisch is getest, is de i-JG-MKNzoet 
afgeleid met een veiligheidsfactor van 1000 op de laagste EC50. Dit geeft 
een waarde van 0,0012 µg/L (1,2 ng/L). Omdat er geen gegevens zijn 
voor de potentieel gevoelige groep van mijten, is de i-MAC-MKNzoet, eco 
afgeleid met een factor 100 op de laagste acute waarde. De 
i-MAC-MKNzoet, eco is 12 ng/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ruim drie keer hoger dan het nu 
geldende indicatieve MTR van 0,4 ng/L. Deze waarde is indertijd afgeleid 
met een veiligheidsfactor van 500 op een NOEC voor D. magna van 
0,2 µg/L, waarbij een extra factor van 50 is toegepast om rekening te 
houden met het risico op doorvergiftiging. In de huidige methodiek 
wordt dit afgedekt door de voedselketenroute. Deze is apart 
doorgerekend en komt hoger uit dan directe ecotoxiciteit.  
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is lager dan het toelatingscriterium van 
67 ng/L [19]. Het toelatingscriterium is gebaseerd op een semi-
veldstudie en dit soort studies valt buiten de reikwijdte van de 
indicatieve methodiek. 
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In 2020 zijn 553 monsters op etoxazool geanalyseerd. In twee monsters 
werd de stof aangetroffen in concentraties van 10 en 210 ng/L en zou 
de i-JG-MKNzoet zijn overschreden. In nagenoeg alle andere metingen 
waren de concentraties lager dan de RG van 2 tot 30 ng/L. De RG’s zijn 
echter hoger dan de voorgestelde i-JG-MKNzoet en als de stof niet is 
aangetroffen, is het niet zeker dat aan de voorgestelde norm wordt 
voldaan. Etoxazool was onderdeel van het project “niet-Toetsbare 
Stoffen” (zie 1.1), waarin is gewerkt aan betere analysemethoden voor 
niet-toetsbare gewasbeschermingsmiddelen [6]. In dat project werd een 
rapportagegrens gehaald van 0,8 ng/L. Met de aangepaste 
analysemethode zou de stof wel op het niveau van de voorgestelde 
i-JG-MKNzoet kunnen worden aangetoond. De afweging om al dan niet te 
investeren in een aangepaste analysemethode ligt in eerste instantie bij 
de waterbeheerders [6].  
 

3.6 Flumioxazine 
Flumioxazine is een herbicide. De stof staat nu nog op de Nederlandse 
lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met de voormalige 
classificatie als Reprotoxisch Cat. 1, maar zal bij de eerstvolgende 
update worden verwijderd omdat de geharmoniseerde classificatie is 
aangepast tot Reproductietoxiciteit Cat. 2 (H361D). Er zijn acute 
ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen, weekdieren en 
waterplanten en chronische waarden voor algen, kreeftachtigen, vissen 
en waterplanten. De laagste acute waarde is een EC50 van 0,38 µg/L 
voor de waterplant Lemna gibba. Dit is een herberekende waarde 
gebaseerd op groeisnelheid in plaats van aantal blaadjes (‘yield’) en 
rekening houdend met actuele concentraties in de test. De laagste 
chronische waarde is een NOEC van 0,022 µg/L (22 ng/L) voor de 
blauwalg Anabaena flos-aquae.  
 
De voedselketenroute is meegenomen vanwege de classificatie voor 
reproductietoxiciteit, maar is niet bepalend voor de i-JG-MKN omdat 
directe ecotoxiciteit tot een lagere waarde leidt. De acuut gevoeligste 
soort is ook chronisch getest en er zijn gegevens voor de potentieel 
gevoelige groep van waterplanten. De i-JG-MKNzoet is afgeleid met een 
veiligheidsfactor van 10 op de laagste NOEC, dit geeft een waarde van 
2,2 ng/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 10 op de 
laagste acute waarde en is 38 ng/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ruim drie keer hoger dan het nu 
geldende indicatieve MTR van 0,85 ng/L [23]. Deze waarde is destijds 
afgeleid met een veiligheidsfactor van 1000 op de EC50 van 0,85 µg/L 
voor R. subcapitata. Het Ctgb heeft in 2010 opdracht gegeven aan het 
RIVM om normen af te leiden voor flumioxazine. Bij gebrek aan 
gegevens voor relevante soorten kon destijds echter geen gedegen 
norm worden afgeleid. Voor de huidige afleiding is een lagere 
ecotoxiciteitswaarde gebruikt dan voor het indicatieve MTR, maar de 
i-JG-MKNzoet komt hoger uit omdat een lagere veiligheidsfactor kan 
worden toegepast  
 
In de Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA) staat een toelatingscriterium van 
0,679 µg/L [19], gebaseerd op een EC50 van 6,79 µg/L voor L. gibba 
met een veiligheidsfactor van 10. Het lijkt erop dat dit een waarde is 
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voor een metaboliet. In het toelatingsbesluit voor een in Nederland 
toegelaten product staat een waarde van 0,035 µg/L (35 ng/L). Deze is 
berekend met de acute EyC50 van 0,35 µg/L voor L. gibba op basis van 
‘yield’ met een veiligheidsfactor van 10 [24]. Het Ctgb heeft bevestigd 
dat dit de correcte waarde is en dit zal in de BMA worden aangepast. De 
i-JG-MKNzoet is gebaseerd op de laagste chronische NOEC in plaats van 
de acute EC50 en dit levert een ruim twee keer lagere waarde. 
 
In 2020 zijn 2087 monsters geanalyseerd op flumioxazine. Op één 
locatie werden concentraties gemeten van 0,8 tot 80 ng/L. 
Laatstgenoemde waarde is hoger de de voorgestelde i-JG-MKNzoet. In 
nagenoeg alle andere monsters waren de concentraties lager dan de RG 
van 0,5 tot 100 ng/L. De laagste RG is voldoende om de stof op het 
niveau van de voorgestelde i-JG-MKNzoet te kunnen meten, maar de 
hogere RG’s zijn hoger dan de voorgestelde i-JG-MKNzoet. Als de stof dan 
niet is aangetroffen, is het dus niet zeker dat aan de voorgestelde norm 
wordt voldaan. Flumioxazine was onderdeel van het onderzoek naar 
niet-toetsbare gewasbeschermingsmiddelen [6]. In dat project werd een 
rapportagegrens gehaald van 2,4 ng/L. Hiermee zou de stof niet op het 
niveau van de voorgestelde i-JG-MKNzoet kunnen worden aangetoond. 
 

3.7 Flupyradifurone 
Flupyradifurone is een insecticide. De stof wordt ingedeeld in de 
chemische klasse van butenoliden. De werking is gebaseerd op dezelfde 
principes als die van de neonicotinoïden, namelijk interactie met de 
nicotine receptor. De stof is niet aangemerkt als CfS, maar de EFSA 
conclusie maakt melding van ‘moderate to high persistence’ in 
afbraakstudies in bodem en ‘high persistence’ in water/sedimentstudies 
[25]. In combinatie met de ecotoxiciteitsgegevens is dit aanleiding om 
hier bij een herbeoordeling verder naar te kijken.  
 
Er zijn acute en chronische ecotoxiciteits-waarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen, waterplanten en insecten en aanvullend nog 
acute waarden voor weekdieren. De laagste acute waarde is een EC50 
van 16,6 µg/L voor het insect Chironomus dilutus, de laagste chronische 
waarde is een NOEC van 5,7 µg/L voor C. riparius. Deze laatste waarde 
is herberekend omdat de concentraties flupyradifurone in de waterfase 
afnamen tijdens de studies. 
 
De voedselketenroute is niet relevant. De acuut gevoeligste soort is niet 
chronisch getest, maar de chronische studie met de verwante soort 
C. riparius wordt voldoende geacht. De i-JG-MKNzoet is afgeleid met een 
veiligheidsfactor van 10 op de laagste NOEC, dit geeft een waarde van 
0,57 µg/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 10 op de 
laagste acute waarde en is 1,7 µg/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is iets lager dan het toelatingscriterium 
van 0,617 µg/L [19]. Het toelatingscriterium is gebaseerd op de acute 
waarde voor C. riparius uit de RAR met een veiligheidsfactor van 100. 
Voor de i-JG-MKNzoet is gebruik gemaakt van de lagere NOEC uit de 
chronische studie met C. riparius, maar er is ook een lagere 
veiligheidsfactor toegepast.  
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In 2020 zijn 510 monster geanalyseerd op flupyradifurone. De stof is op 
één locatie boven het toelatingscriterium aangetroffen. De hoogste 
gemeten concentratie was 1,4 µg/L, hier zou de i-JG-MKNzoet zijn 
overschreden. De RG is 1 tot 30 ng/L, dit is voldoende laag om de stof 
aan te tonen op het niveau van de i-JG-MKNzoet. 
 

3.8 Fluroxypyr en fluroxypyr-meptyl-heptyl ester 
Fluroxypyr is een herbicide. Het wordt toegepast in de vorm van een 
fluroxypyr-meptyl-heptyl ester (fluroxypyr-MHE) die in planten afbreekt 
tot fluroxypyr. De ecotoxiciteit van beide verschilt en ze worden apart 
geanalyseerd. Daarom zijn voor beide stoffen ecotoxiciteitsgegevens 
verzameld en worden aparte MKN’s afgeleid.  
 

3.8.1 Fluroxypyr 
Er zijn acute en chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen en waterplanten. In de DAR staan alleen 
gegevens voor de waterplant L. gibba en er wordt vermeld dat vanwege 
het werkingsmechanisme als auxine-remmer een tweede plantensoort 
getest had moeten worden. Uit een rapport van EFSA uit 2015 blijkt dat 
er twee aanvullende studies zijn geleverd met de waterplant 
Myriophyllum spicatum [26]. De uitkomsten van deze studies worden in 
dat document niet beschreven, maar ze zijn ook gebruikt in het 
Nederlandse toelatingsbesluit voor een middel op basis van fluroxypyr-
meptyl. In dat besluit staat een EC50 van 0,276 mg/L voor fluroxypyr, 
gebaseerd op groeisnelheid [27]. Deze waarde is toegevoegd aan de 
dataset omdat het de laagste officieel gepubliceerde acute waarde is. 
Het toelatingsbesluit vermeldt geen NOEC’s omdat de toelating is 
gebaseerd op EC50-waarden. Omdat de evaluatie van de aanvullende 
studies niet openbaar beschikbaar is, kan een eventuele NOEC of EC10 
niet worden achterhaald in het kader van dit rapport. 
 
De voedselketenroute is niet relevant. Omdat er geen chronische NOEC 
is voor de acuut gevoeligste plantensoort, is de i-JG-MKNzoet afgeleid 
met een veiligheidsfactor van 1000 op de laagste acute EC50 van 
0,276 mg/L, dit geeft een waarde van 0,28 µg/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is 
afgeleid met een factor 10 op de laagste acute waarde en is 28 µg/L. 
 
Het huidige MTR is 1100 µg/L. Deze waarde is afkomstig uit de database 
van de voormalige Helpdesk water en de onderbouwing van deze 
waarde is niet bekend. In 2002 is een indicatief MTR afgeleid van 
560 µg/L, gebaseerd op de chronische NOEC voor de watervlo 
D. magna [23]. Deze waarde is niet officieel vastgesteld en bovendien 
zijn watervlooien niet de gevoeligste groep. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is 100 keer lager dan het 
toelatingscriterium van 27,6 µg/L [19]. Dit komt doordat de toelating 
voor algen en waterplanten gebruik maakt van de acute EC50 met een 
veiligheidsfactor van 10, terwijl voor de normafleiding een chronische 
NOEC nodig is. Omdat die er niet is, is de acute waarde gebruikt met 
een hogere veiligheidsfactor. 
 
In 2020 zijn ruim 1500 monsters geanalyseerd op fluroxypyr en 92% 
van de metingen lag beneden de RG van 10 ng tot 1 µg/L. De hoogste 
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gemeten concentratie was 1,2 µg/L en dit is hoger dan de voorgestelde 
i-JG-MKNzoet. De hogere RG is niet voldoende laag om fluroxypyr aan te 
tonen op het niveau van de i-JG-MKNzoet. Als de stof niet is aangetroffen, 
is het dus niet zeker dat aan de voorgestelde norm wordt voldaan. 
 

3.8.2 Fluroxypyr-MHE 
Er zijn acute en chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen en waterplanten. Ook voor fluorypyr-MHE geldt 
dat een aanvullende studie is geleverd met de waterplant 
M. spicatum [26]. Het toelatingsbesluit voor een middel op basis van 
fluroxypyr-MHE vermeldt een EC50 van 0,0536 mg/L voor 
groeisnelheid [27]. Dit is de laagste acute waarde, maar omdat 
fluroxypyr-MHE tijdens de test is omgezet in het minder toxische 
fluroxypyr, is de toxiciteit van fluroxypyr-MHE mogelijk onderschat [26]. 
Het toelatingsbesluit vermeldt geen NOEC’s omdat de toelating is 
gebaseerd op EC50-waarden.  
 
De voedselketenroute is doorgerekend vanwege de log Kow van 
fluroxypyr-MHE, maar directe ecotoxiciteit bepaalt de i-JG-MKN. Omdat 
er geen chronische NOEC is voor de acuut gevoeligste soort, zou 
normaliter een veiligheidsfactor van 1000 worden gebruikt. Omdat 
fluroxypyr-MHE tijdens de test wordt omgezet in het minder toxische 
fluroxypyr, is de EC50 waarschijnlijk niet representatief voor effecten als 
gevolg van blootstelling aan fluroxypyr-MHE en daarom is een hogere 
veiligheidsfactor gebruikt. De i-JG-MKNzoet is afgeleid met een 
veiligheidsfactor van 5000 op de laagste acute EC50 van 0,0536 mg/L, 
dit geeft een waarde van 11 ng/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met 
een factor 100 op de laagste acute waarde en is 0,54 µg/L. Ook hier is 
een hogere veiligheidsfactor gebruikt vanwege de onzekerheid over de 
blootstelling aan de toxischer MHE-variant. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet voor fluroxypyr-MHE van 11 ng/L is veel 
lager dan het toelatingscriterium van 1,83 µg/L [19] en het geldende 
indicatieve MTR van 2,0 µg/L. Het toelatingscriterium van fluroxypyr-
MHE is gebaseerd op de acute EC50 van >0,183 mg/L voor D. magna uit 
de DAR met een veiligheidsfactor van 100. Het i-MTR is gebaseerd op 
een chronische NOEC voor D. magna van 100 µg/L met een 
veiligheidsfactor van 50 [23]. Deze NOEC is afkomstig uit de Europese 
eindpuntenlijst van 1999 en wordt in de huidige DAR niet meer 
genoemd. Het toelatingscritrium en het i-MTR houden geen rekening 
met het feit dat waterplanten gevoeliger zijn dan watervlooien. 
 
De i-JG-MKNzoet en i-MAC-MKNzoet zijn uitgedrukt als opgeloste 
concentratie. Fluroxypyr-MHE heeft een log Koc van 4,3. Zoals uitgelegd 
in paragraaf 2.5, levert het meten van de totaalfractie in dit geval een 
overschatting van de opgeloste concentratie en is het zinvol om de 
normen om te rekenen in een totaalconcentratie. Na afronding is de 
i-JG-MKNzoet uitgedrukt als totaalgehalte echter gelijk aan de opgeloste 
concentratie. Voor de i-MAC-MKNzoet is er wel een verschil. Met de 
log Koc van 4,3 en een standaardgehalte zwevend stof van 15 mg/L met 
daarin een fractie organisch koolstof van 10%, is de i-MAC-MKNzoet gelijk 
aan een totaalconcentratie van 0,56 µg/L. 
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In 2020 zijn ruim 400 monsters geanalyseerd op fluroxypyr-MHE. De 
stof werd in vrijwel geen van de monsters aangetoond. De RG van 2 tot 
20 ng/L is voldoende laag om fluroxypyr-MHE aan te tonen op het 
niveau van de i-JG-MKNzoet en de i-JG-MKNzoet zou niet zijn 
overschreden. 
 

3.8.3 Relevantie ester en zuur 
In het addendum op de DAR uit 2014 staat dat de water/sediment 
studie aantoont dat fluroxypyr-MHE snel uit de waterfase zal verdwijnen 
naar sediment, waar het hydrolyseert tot fluroxypyr met een DT50 van 
2 dagen. Fluroxypyr zal vervolgens weer naar de waterfase 
migreren [28]. Dit zou betekenen dat fluroxypyr de relevante vorm is na 
toepassing van fluroxypyr-MHE. Uit de eindpuntenlijst van EFSA blijkt 
echter niet dat fluroxypyr-MHE zo snel hydrolyseert. De halfwaardetijden 
zijn DT50 >454 dagen bij pH 5, 454 dagen bij pH 7 en 3,2 dagen bij 
pH 9 [29]. Het is onduidelijk hoe de eerste twee waarden zijn bepaald, 
want de studieduur lijkt beperkt te zijn tot 30 dagen. In de DAR zelf 
staat een tweede studie met DT50’s van 20 en 10 dagen bij pH 7 en 9 en 
een snellere hydrolyse in verdunde oplossingen met DT50’s van 12,8-
16,5 uur, ongeacht de pH [30]. Al met al is het onduidelijk in hoeverre 
de snelle verdwijning in de water/sediment-studie en de plantenstudies 
met M. spicatum representatief zijn voor de veldsituatie. Het kan zijn 
dat er in deze laboratoriumexperimenten verhoudingsgewijs meer 
sediment aanwezig was, waardoor de verdwijning uit de waterfase wordt 
overschat.  
 
Voor de toetsing binnen het Landelijk Meetnet Gewasbeschermings-
middelen (LM-GBM) zou een worst case benadering kunnen zijn om alle 
gemeten fluroxypyr terug te rekenen naar concentraties fluroxypyr-MHE 
en te toetsen aan de i-MKN-waarden voor fluroxypyr-MHE. Als op basis 
hiervan normoverschrijdingen worden geconstateerd, zou eerst verder 
moeten worden onderzocht hoe fluroxypyr-MHE zich in de veldsituatie 
gedraagt. Bovendien zouden de plantenstudies met M. spicatum kunnen 
worden geëvalueerd om te bekijken of hieruit een betrouwbare NOEC of 
EC10 is af te leiden. Dit zou mogelijk een lagere veiligheidsfactor 
rechtvaardigen. 
 

3.9 Folpet 
Folpet is een fungicide. De stof breekt zeer snel af in water, bij pH 5-7 is 
de halfwaardetijd voor hydrolyse 1,3-2,9 uur [31]. Bij de 
ecotoxiciteitstesten in de RAR zijn de testoplossingen regelmatig 
ververst of is gebruik gemaakt van een doorstroomsysteem en de 
uitkomsten zijn gebaseerd op gemeten concentraties. Er zijn acute en 
chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen en 
amfibieën. De laagste acute waarde is een LC50 van 0,015 mg/L 
(15 µg/L) voor de vis O. mykiss, de laagste chronische waarde is een 
NOEC van 1,8 µg/L voor de watervlo D. magna. 
 
De voedselketenroute is relevant vanwege de geharmoniseerde 
classificatie als Carcinogeen Cat. 2 (H351), maar directe ecotoxiciteit 
levert een lagere MKN. Omdat de acuut gevoeligste soort niet chronisch 
is getest, is de i-JG-MKNzoet afgeleid met een veiligheidsfactor van 1000 
op de laagste acute LC50, dit geeft een waarde van 15 ng/L. Bij de 
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afleiding van de i-MAC-MKNzoet, eco is een veiligheidsfactor van 100 
toegepast, omdat er geen gegevens voor schimmels zijn. Dit levert een 
waarde van 0,15 µg/L (150 ng/L). 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet van 15 ng/L is ruim zes keer lager dan het 
huidige MTR van 0,1 µg/L (100 ng/L). Dit MTR is in 2000 afgeleid door 
het RIVM op basis van een acute LC50 van 0,1 mg/L voor vissen met een 
veiligheidsfactor van 1000 [32]. Deze LC50 was afkomstig uit de 
toenmalige Ctgb-dossiers en is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op 
nominale concentraties. De i-JG-MKNzoet is ook veel lager dan het 
toelatingscriterium van 3,9 µg/L [19]. Het toelatingscriterium is 
gebaseerd op een 28-daagse NOEC voor O. mykiss van 39 µg/L uit een 
studie met een formulering die is vermeld in de vorige Europese 
beoordeling uit 2005 [33]. De studie met O. mykiss staat niet meer in 
de RAR, mogelijk omdat de gebruikte formulering niet representatief is 
voor de huidige middelen met folpet. Daarnaast geldt een 28-daagse 
vissenstudie niet als volwaardige chronische test voor de afleiding van 
waterkwaliteitsnormen. Bovendien is de NOEC gebaseerd op nominale 
concentraties en daarom niet bruikbaar.  
 
In 2020 zijn 318 monsters op folpet geanalyseerd, de stof is nooit 
aangetroffen. De rapportagegrens van 20 tot 50 ng/L is onvoldoende om 
de stof op het niveau van de i-JG-MKNzoet aan te tonen. Vanwege de 
snelle afbraak is het echter zeer onwaarschijnlijk dat folpet wordt 
gevonden bij de huidige manier van monitoring, waarbij eens in de 
zoveel tijd een monster wordt genomen. De afbraakproducten van folpet 
zijn ftalimide, ftalamaat zuur, benzamide en 2-cyanobenzoëzuur. De 
acute L(E)50 van ftalimide ligt rond 40 mg/L, de andere metabolieten zijn 
minder toxisch met acute waarden >100 mg/L. De risicobeoordeling van 
folpet in voedsel is gebaseerd op de som van folpet en ftalimide, 
uitgedrukt als folpet [34]. De interpretatie van ftalimide in 
oppervlaktewatermonsters is echter problematisch omdat ftalimide niet 
alleen ontstaat uit folpet, maar ook uit de verwante stof fosmet en 
andere bronnen [35]. Het RIVM adviseert om na te gaan of het zinvol is 
om folpet op de huidige manier in het LM-GBM te blijven analyseren. 
 

3.10 Jodosulfuron-methyl-natrium 
Jodosulfuron-methyl-natrium is een herbicide. Er zijn acute 
ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen, waterplanten 
en weekdieren en chronische waarden voor algen, kreeftachtigen, vissen 
en waterplanten. De laagste acute waarde is een ErC50 van 1,34 µg/L 
voor de waterplant L. gibba. De laagste chronische waarde is voor 
dezelfde soort en bedraagt 0,40 µg/L.  
 
De voedselketenroute is niet relevant. De acuut gevoeligste soort is ook 
chronisch getest en er zijn gegevens voor de potentieel gevoelige groep 
van waterplanten. De i-JG-MKNzoet is afgeleid met een veiligheidsfactor 
van 10 op de laagste NOEC, dit geeft een waarde van 40 ng/L. De 
i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 10 op de laagste acute 
waarde en is 0,13 µg/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ruim 600 keer lager dan het nu geldende 
MTR van 24 µg/L. Deze waarde is afkomstig uit de database van de 
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voormalige Helpdesk water en de onderbouwing is niet bekend. De 
voorgestelde i-JG-MKNzoet is iets lager dan het toelatingscriterium van 
53 ng/L [19]. De BMA vermeldt dat het toelatingscriterium is gebaseerd 
op de EC50 voor Lemna met een veiligheidsfactor van 10, maar uit 
navraag bij het Ctgb blijkt dat het gaat om een mesocosmstudie. De 
evaluatie en interpretatie van dit soort studies is complex en valt buiten 
de reikwijdte van de indicatieve methodiek. 
 
In 2020 zijn 1473 monsters geanalyseerd op jodosulfuron-methyl-
natrium, waarbij in de stof niet werd aangetoond boven de RG van 2 tot 
200 ng/L. De hoogste RG is hoger dan de voorgestelde i-JG-MKNzoet. Als 
de stof niet wordt aangetroffen, is het dus niet zeker dat aan de 
voorgestelde norm wordt voldaan. 
 

3.11 Milbemectine 
Milbemectine is een insecticide en acaricide (middel tegen mijten). Er 
zijn acute ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen, 
insecten en weekdieren en chronische waarden voor algen, 
kreeftachtigen en vissen. De laagste acute waarde is een LC50 van 
0,27 µg/L voor de kreeftachtige Americamysis bahia. De laagste 
chronische NOEC is voor D. magna en bedraag 0,12 µg/L.  
 
De voedselketenroute is meegenomen vanwege de log Kow, maar komt 
hoger uit dan de MKN voor directe ecotoxiciteit. De acuut gevoeligste 
soort is niet chronisch getest. De i-JG-MKNzoet is daarom afgeleid met 
een veiligheidsfactor van 1000 op de laagste acute waarde, dit geeft een 
i-JG-MKNzoet van 0,27 ng/L. Er zijn geen gegevens voor de potentieel 
gevoelige groep van mijten. Daarom is de i-MAC-MKNzoet, eco afgeleid met 
een factor 100 op de laagste acute waarde en is 2,7 ng/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ruim vier keer lager dan het nu geldende 
MTR van 1,2 ng/L. Deze waarde is afkomstig uit de database van de 
voormalige Helpdesk water. Het toelatingscriterium van 12 ng/L is 
afgeleid met een veiligheidsfactor van 10 op de NOEC voor 
D. magna [19]. Uit de huidige dataset blijkt echter dat andere soorten 
(veel) gevoeliger zijn dan D. magna. Het Europese dossier bevat 
aanvullende niet-standaardstudies met insecten en andere mogelijk 
gevoelige waterorganismen. De opzet en uitvoering van deze studies is 
specifiek gericht op de toelating als gewasbeschermingsmiddel. Het is op 
voorhand niet duidelijk of deze studies relevant en bruikbaar zijn voor 
het afleiden van generieke waterkwaliteitsnormen voor chronische 
blootstelling volgens de KRW-methodiek. Ook is niet duidelijk of 
daarmee de gevoeligheid van mijten voldoende is afgedekt. De evaluatie 
van dit soort studies valt buiten de reikwijdte van de indicatieve 
methodiek. 
 
In 2020 zijn ruim 600 monsters geanalyseerd op milbemectine, maar de 
stof werd niet aangetroffen. De RG ligt tussen de 50 en 500 ng/L, dit is 
ordegroottes hoger dan de voorgestelde i-JG-MKNzoet en ook hoger dan 
het toelatingscriterium. Als de stof niet wordt aangetroffen, is het dus 
niet zeker dat aan de voorgestelde norm wordt voldaan. 
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3.12 Penflufen 
Penflufen is een fungicide. De stof is volgens ECHA zeer persistent (vP), 
maar voldoet niet aan de criteria voor CfS [36]. Er zijn acute en 
chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen, 
insecten, weekdieren en waterplanten. De laagste acute waarde is een 
LC50 van 0,103 mg/L voor de vis C. carpio. De laagste chronische NOEC 
is 0,023 mg/L voor de vis P. promelas en de oester Crassostrea 
virginica.  
 
De voedselketenroute is relevant vanwege de classificatie als 
Carcinogeen Cat. 2 (H351), maar is niet bepalend voor de i-JG-MKN 
omdat directe ecotoxiciteit een lagere waarde levert. Er is geen 
chronische waarde voor de acuut gevoeligste soort, maar omdat de 
acute toxiciteit voor beide vissen vergelijkbaar is, wordt de chronische 
studie met P. promelas voldoende geacht. Er zijn geen gegevens voor de 
potentieel gevoelige groep van schimmels. Daarom is de i-JG-MKNzoet 
afgeleid met een veiligheidsfactor van 100 op de laagste chronische 
waarde, dit geeft een i-JG-MKNzoet van 0,23 µg/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is 
afgeleid met een factor 100 op de laagste acute waarde en is 1,0 µg/L. 
 
Penflufen is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel, maar er is geen 
toelatingscriterium [19]. Dit komt doordat de in Nederland toegelaten 
middelen worden toegepast als zaadbehandelingsmiddel en hierbij wordt 
geen emmissie naar oppervlaktewater verondersteld. De stof heeft ook 
een toelating als biocide. Bij de Europese goedkeuring is een Predicted 
No Effect Concentration (PNEC) afgeleid van 2,34 µg/L [37]. De PNEC is 
qua afleidingsmethodiek en beschermdoel vergelijkbaar met een 
i-JG-MKNeco, zoet en heeft dezelfde NOEC voor P. promelas als basis. Bij 
de afleiding van de i-JG-MKNzoet is echter een extra veiligheidsfactor 
toegepast omdat er geen informatie is over de effecten op schimmels.  
 
In 2020 zijn ruim 770 monsters geanalyseerd op penflufen en de stof is 
op diverse locaties aangetroffen tussen 3 en 270 ng/L. De hoogste 
gemeten concentratie is hoger dan de voorgestelde i-JG-MKNzoet. De RG 
ligt tussen de 3 en 50 ng/L, dit is voldoende laag om de stof op het 
niveau van de voorgestelde i-JG-MKNzoet aan te tonen.  
 

3.13 Penthiopyrad 
Penthiopyrad is een fungicide. De EFSA conclusie maakt melding van 
‘medium to very high persistence’ in laboratorium afbraakstudies, maar 
onder veldomstandigheden lijkt de stof af te breken onder invloed van 
zonlicht [38].  
 
Er zijn acute en chronische ecotoxiciteitswaarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen, weekdieren en waterplanten en een chronische 
studie met insecten. De laagste acute waarde is een LC50 van 290 µg/L 
voor de vis P. promelas. De laagste chronische NOEC is voor dezelfde 
soort en bedraag 51 µg/L.  
De voedselketenroute is relevant vanwege BCF ≥100 L/kg, maar is niet 
bepalend voor de i-JG-MKN. De acuut gevoeligste soort is wel chronisch 
getest, maar er zijn geen gegevens voor de potentieel gevoelig groep 
van schimmels. Daarom is de i-JG-MKNzoet is afgeleid met een 
veiligheidsfactor van 100 op de laagste chronische waarde, dit geeft een 
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i-JG-MKNzoet van 0,51 µg/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een 
factor 100 op de laagste acute waarde en is 2,9 µg/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is lager dan het toelatingscriterium van 
2,9 µg/L [19]. Het toelatingscriterium is gebaseerd op de acute LC50 met 
een veiligheidsfactor van 100. Voor de i-JG-MKNzoet is uitgegaan van de 
lagere chronische NOEC.  
 
In 2020 zijn ruim 770 monsters geanalyseerd op penthiopyrad en de 
stof is aangetroffen in een concentratie van 3 ng/L. Hiermee zou de 
voorgestelde i-JG-MKNzoet niet zijn overschreden. De RG ligt tussen de 2 
en 50 ng/L, dit is voldoende laag om de stof op het niveau van de 
voorgestelde i-JG-MKNzoet aan te tonen. 
 

3.14 Spiroxamine 
Spiroxamine is een fungicide. Er zijn acute en chronische 
ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, vissen en 
waterplanten. De laagste acute waarde is een EC50 van 6,3 µg/L voor 
groeisnelheid van de kiezelwierensoort Skeletonema costatum. De 
laagste chronische NOEC is voor dezelfde soort en bedraag 0,63 µg/L.  
 
De voedselketenroute is doorgerekend vanwege de classificatie als 
Reprotoxisch Cat. 2 (H361), maar de i-JG-MKN wordt bepaald door 
directe ecotoxiciteit. EFSA merkt op dat er in een chronische full life 
cycle studie met zebravissen (Danio rerio) sprake is van een duidelijke 
verandering in sexe-ratio en een afname van vitellogenine in vrouwtjes. 
Op basis hiervan uitten de experts zorgen over een mogelijke 
hormoonverstorende werking van spiroxamine [39]. Het meest kritische 
effect in deze studie was echter overleving van de nakomelingen en de 
EC10 was met 2,0 µg/L hoger dan de NOEC voor algen. 
 
De acuut gevoeligste soort is wel chronisch getest, maar er zijn geen 
gegevens voor de potentieel gevoelig groep van schimmels. De 
i-JG-MKNzoet is afgeleid met een veiligheidsfactor van 100 op de laagste 
chronische waarde, dit geeft een i-JG-MKNzoet van 6,3 ng/L. De 
i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 100 op de laagste acute 
waarde en is 63 ng/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is iets hoger dan het huidige indicatieve 
MTR van 2 ng/L. Deze waarde is afkomstig uit de database van de 
voormalige Helpdesk water. Op basis van concept-afleidingen in het 
RIVM-archief lijkt deze waarde te zijn gebaseerd op een NOEC voor 
algen van 0,2 µg/L met een veiligheidsfactor van 100. Deze NOEC komt 
uit een database waarin de waarde als ‘niet-geverifieerd’ staat 
aangegeven3 en komt niet voor in de nu gebruikte gegevensbronnen.  
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is ruim 30 keer lager dan het 
toelatingscriterium van 0,2 µg/L. Deze waarde is gebaseerd op de EC10 

voor vissen van 2,0 µg/L met een veiligheidsfactor van 10 [19]. Voor de 
i-JG-MKNzoet is uitgegaan van de lagere chronische NOEC voor algen en 
is een hogere veiligheidsfactor toegepast omdat gegevens voor 
schimmels ontbreken.  

 
3 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/599.htm 
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In 2020 zijn 278 monsters geanalyseerd op spiroxamine en de stof is 
aangetroffen in concentraties hoger dan vijf keer het huidige indicatieve 
MTR van 2 ng/L [19]. De hoogste gemeten concentratie was 97 ng/L en 
bij deze concentratie wordt de voorgestelde nieuwe norm ook 
overschreden. De RG is 5 ng/L, dit is voldoende laag om de stof op het 
niveau van de voorgestelde i-JG-MKNzoet aan te tonen. 
 

3.15 Tefluthrin 
Tefluthrin is een insecticide. De stof is niet aangemerkt als PBT of CfS, 
maar de informatie die in dit rapport is verzameld over afbraak, 
bioconcentratie en toxiciteit is aanleiding om hier bij een herbeoordeling 
verder naar te kijken. Er zijn acute ecotoxiciteitswaarden voor algen, 
kreeftachtigen, insecten, vissen en weekdieren en chronische waarden 
voor algen, kreeftachtigen en vissen. De laagste acute waarde is een 
EC50 van 0,053 µg/L (53 ng/L) voor de kreeftachtige A. bahia, de laagste 
NOEC is 0,00397 µg/L (3,97 ng/L) voor de vis P. promelas.  
 
De voedselketenroute is relevant vanwege BCF ≥100 L/kg, maar komt 
hoger uit dan de i-JG-MKN op basis van directe ecotoxiciteit. De acuut 
gevoeligste soort is chronisch getest. Er zijn geen relevante chronische 
studies met insecten, maar uit de acute studies blijkt dat kreeftachtigen, 
insecten en vissen ongeveer even gevoelig zijn. De i-JG-MKNzoet is 
daarom afgeleid met een veiligheidsfactor van 10 op de laagste 
chronische waarde, dit geeft een i-JG-MKNzoet van 0,40 ng/L. De 
i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 10 op de laagste acute 
waarde en is 5,3 ng/L.  
 
De i-JG-MKNzoet en i-MAC-MKNzoet zijn uitgedrukt als opgeloste 
concentratie. De geometrisch gemiddelde log Koc van tefluthrin is 5,2. 
Met deze log Koc, een standaardgehalte zwevend stof van 15 mg/L en 
een fractie organisch koolstof van 10%, is de i-JG-MKNzoet gelijk aan een 
totaalconcentratie van 0,51 ng/L, de i-MAC-MKNzoet is 6,7 ng/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet (opgelost) is hoger dan het huidige 
indicatieve MTR van 0,016 ng/L. Deze waarde is afkomstig uit de 
database van de voormalige Helpdesk water. Op basis van concept-
afleidingen in het RIVM-archief lijkt deze waarde te zijn gebaseerd op de 
NOEC voor D. magna van 0,008 µg/L met een veiligheidsfactor van 500. 
Daarin is een factor 10 meegenomen vanwege de risico’s op 
doorvergiftiging. In de huidige afleiding is weliswaar een lagere NOEC 
voor vissen gebruikt, maar kon ook een lagere veiligheidsfactor worden 
toegepast omdat er informatie over insecten is. Verder wordt de 
voedselketenroute tegenwoordig apart doorgerekend.  
 
De BMA vermeldt een toelatingscriterium van 0,397 ng/L, dit is op 
dezelfde manier afgeleid als de voorgestelde i-JG-MKNzoet. De in 
Nederland toegelaten middelen worden toegepast als 
zaadbehandelingsmiddel of door middel van strooien als 
rijenbehandeling tijdens het zaaien of poten4. Hierbij wordt geen drift 
verondersteld en drainage wordt (nog) niet meegenomen in de 
toelatingsbeoordeling.  
 

 
4 zie Toelatingendatabank Ctgb via https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations  

https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations
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In 2020 zijn 528 monsters geanalyseerd op tefluthrin, maar de stof is 
niet aangetroffen boven de RG van 1 tot 100 ng/L. De gangbare RG is 
echter te hoog om de stof aan te tonen op het niveau van de 
voorgestelde i-JG-MKNzoet. Tefluthrin was onderdeel van het onderzoek 
naar niet-toetsbare gewasbeschermingsmiddelen [6]. In dat project 
werd een rapportagegrens gehaald van 0,4 ng/L en hiermee zou de stof 
wel kunnen worden aangetoond op het niveau van de voorgestelde 
i-JG-MKNzoet (opgelost en totaal). Vanwege de sterke binding aan 
organische stof, is echter te verwachten dat tefluthrin snel verdwijnt 
naar het sediment als het in het water terechtkomt [40]. Het is de vraag 
of de stof in de waterfase kan worden aangetroffen. Daarom zou het een 
optie kunnen zijn om eerst op relevante locaties na te gaan of tefluthrin 
in drainagewater en/of sediment wordt gevonden, voordat wordt ingezet 
op verdere verbetering van de analyse van oppervlaktewatermonsters. 
Hiervoor zouden mogelijk alternatieve analysetechnieken kunnen 
worden gebruikt, zoals passive sampling en biologische effectmetingen. 
 

3.16 Thifensulfuron-methyl 
Thifensulfuron-methyl is een herbicide. Er zijn acute 
ecotoxiciteitswaarden voor algen, kreeftachtigen, insecten, vissen, 
waterplanten en weekdieren en chronische waarden voor algen, 
kreeftachtigen, vissen en waterplanten. De laagste acute waarde is een 
EC50 van 0,23 µg/L voor de waterplant Vallisneria americana, de laagste 
NOEC is 0,068 µg/L voor L. gibba.  
 
De voedselketenroute is niet relevant. Er is een chronische waarde voor 
de acuut gevoeligste soort en er zijn gegevens voor de potentieel 
gevoelige groep van waterplanten. De i-JG-MKNzoet is afgeleid met een 
veiligheidsfactor van 10 op de laagste chronische waarde, dit geeft een 
i-JG-MKNzoet van 6,8 ng/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een 
factor 10 op de laagste acute waarde en is 23 ng/L. 
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is iets hoger dan het huidige indicatieve 
MTR van 1,3 ng/L. Deze waarde is afkomstig uit de database van de 
voormalige Helpdesk water en de herkomst is onbekend. In een rapport 
met indicatieve normen uit 2002 [23] staat wel een EC50 voor L. gibba 
van 1,3 µg/L en waarschijnlijk is deze waarde gebruikt met een 
veiligheidsfactor van 1000. In de eindpuntenlijst bij de meest recente 
EFSA-conclusie is deze waarde vervallen omdat de concentraties niet 
waren gemeten. In de huidige afleiding is de lagere ErC10 van 0,068 µg/L 
voor dezelfde soort gebruikt, maar is ook een lagere veiligheidsfactor 
toegepast omdat het een chronische ecotoxiciteitswaarde betreft.  
 
De voorgestelde i-JG-MKNzoet is bijna 20 keer lager dan het 
toelatingscriterium van 0,13 µg/L. Deze waarde is ook gebaseerd op de 
EC50 voor Lemna van 1,3 µg/L, maar met een veiligheidsfactor van 
10 [19]. Zoals hierboven is aangegeven, is deze waarde niet meer 
gebruikt in de meest recente eindpuntenlijst van EFSA. Bovendien wordt 
bij het afleiden van de i-JG-MKNzoet gebruik gemaakt van een chronische 
NOEC of EC10 in plaats van de EC50. 
 
In 2020 zijn 2567 monsters geanalyseerd op thifensulfuron-methyl. De 
stof is op één locatie aangetroffen,in een concentratie van 70 ng/L. Op 
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deze locatie zou de voorgestelde i-JG-MKNzoet zijn overschreden. Op de 
rest van de locaties was de stof niet toetsbaar, omdat de RG van 10 tot 
200 ng/L hoger is dan het huidige indicatieve MTR. Dit is ook het geval 
bij de nu voorgestelde i-JG-MKNzoet. Als de stof niet is aangetroffen, is 
het dus niet zeker dat aan de voorgestelde norm wordt voldaan. 
Thifensulfuron-methyl was onderdeel van het project “niet-Toetsbare 
Stoffen” [6]. In dat project werd een RG gehaald van 1,0 ng/L en 
hiermee zou de stof wel kunnen worden aangetoond op het niveau van 
de voorgestelde i-JG-MKNzoet. 
 

3.17 Topramezone 
Topramezone is een herbicide. Er zijn acute ecotoxiciteitswaarden voor 
algen, kreeftachtigen, vissen, waterplanten en weekdieren en chronische 
waarden voor algen, kreeftachtigen, vissen en waterplanten. De laagste 
acute waarde is een ErC50 van 36 µg/L voor de waterplant L. gibba, de 
laagste NOEC is 1,0 µg/L voor dezelfde soort.  
 
De voedselketenroute is relevant vanwege de genotificeerde classificatie 
voor reproductietoxiciteit (H360), maar levert een hogere waarde dan 
directe ecotoxiciteit. Er is een chronische waarde voor de acuut 
gevoeligste soort en er zijn gegevens voor de potentieel gevoelige groep 
van waterplanten. De i-JG-MKNzoet is afgeleid met een veiligheidsfactor 
van 10 op de laagste chronische waarde, dit geeft een i-JG-MKNzoet van 
0,10 µg/L. De i-MAC-MKNzoet, eco is afgeleid met een factor 10 op de 
laagste acute waarde en is 3,6 µg/L. 
 
Topramezone was voorgedragen voor normafleiding omdat er geen 
waterkwaliteitsnorm aanwezig is, terwijl de stof wel is opgenomen in het 
meetnet. De stof is echter niet meer toegelaten in Nederland sinds 2015 
en de Europese goedkeuring van de werkzame stof is per januari 2021 
vervallen. Er is dan ook geen toelatingscriterium.  
 
In 2020 zijn 2168 monsters geanalyseerd op topramezone, maar de stof 
is nergens aangetroffen boven de RG van 10 tot 50 ng/L. De RG is 
voldoende laag om de stof aan te tonen op het niveau van de 
voorgestelde i-JG-MKNzoet. Omdat er geen middelen met topramezone 
op de markt zijn en de stof niet is aangetroffen, is de stof mogelijk niet 
meer relevant voor het LM-GBM. 
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4 Samenvatting, discussie en conclusies 

4.1 Samenvatting van de afgeleide risicogrenzen 
Tabel 2 geeft een overzicht van de afgeleide indicatieve risicogrenzen 
voor zoetwater. Ter informatie zijn hier ook de waarden voor zout 
oppervlaktewater toegevoegd. Alle waarden zijn uitgedrukt als opgeloste 
concentraties, bij een standaard gehalte aan zwevend stof van 15 en 
3 mg/L voor respectievelijk zoet- en zoutwater, en een organische 
stofgehalte van 10%. De enige stoffen waarvoor opgeloste en 
totaalconcentraties verschillen, zijn fluroxypyr-MHE en tefluthrin. Ten 
behoeve van de monitoring zijn voor deze stoffen de overeenkomstige 
totaalconcentraties berekend en opgenomen in de tabel. Volgens de 
handleiding worden de resultaten gerapporteerd in twee significante 
cijfers, vanwege het overzicht is hier in Tabel 2 van afgeweken. 
 

4.2 Beschikbaarheid ecotoxiciteitsgegevens 
Voor alle stoffen zijn voldoende gegevens beschikbaar voor het afleiden 
van de risicogrenzen, maar voor 10 van de 18 stoffen is een hogere 
veiligheidsfactor toegepast omdat de acuut gevoeligste soort niet 
chronisch is getest en/of gegevens voor potentieel gevoelige soorten 
ontbreken. Dit betreft het herbicide fluroxypyr, alle fungiciden en de 
acariciden etoxazool en milbemectine. In het geval van fluroxypyr zijn er 
mogelijk wel relevante plantentesten, maar zijn er geen openbaar 
gerapporteerde chronische toxiciteitswaarden beschikbaar. Watermijten 
en -schimmels zijn geen onderdeel van de datavereisten bij de toelating 
van acariciden en fungiciden en (mede daardoor) zijn er geen 
internationaal geaccepteerde testprotocollen. Voor deze stoffen 
ontbreken nu dus vrijwel altijd gegevens voor een potentieel gevoelige 
taxonomische groep en daarom is volgens de herziene indicatieve 
methodiek een extra veiligheidsfactor toegepast. De EFSA-guidance voor 
het beoordelen van de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor 
waterorganismen concludeert dat er onderzoek nodig is naar de effecten 
van gewasbeschermingsmiddelen op schimmels [41]. Volgens een 
onderzoek uit 2019 is de methodiek van EFSA over het algemeen 
voldoende beschermend, maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld 
tebuconazool en azoxystrobine. De onderzoekers pleiten ervoor om de 
EFSA-benadering te valideren met micro- en mesocosmstudies met 
fungiciden met verschillende werkingsmechanismen [42]. De EFSA-
guidance gaat niet in op eventuele gevoeligheid van watermijten 
(Hydrachnidiae), maar ook voor deze groep is er onzekerheid of de 
gevoeligheid voldoende wordt afgedekt door andere taxonomische 
groepen waarvoor wel gegevens beschikbaar zijn. In een gedegen 
normafleiding zou daarom verder gekeken kunnen worden naar de 
gevoeligheid van schimmels en mijten ten opzichte van andere 
waterorganismen, bijvoorbeeld door het meenemen van 
werkzaamheidsgegevens.  
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Tabel 2 Overzicht van huidige indicatieve Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR), rapportagegrenzen en voorgestelde indicatieve 
milieukwaliteitsnormen (MKN) voor zoet- en zoutwater. Functie: Fun = fungicide, Ins = insecticide, Her = herbicide, Aca = acaricide. 
NTS = rapportagegrenzen uit het project niet-toetsbare stoffen [6]. Tenzij anders aangegeven zijn de MTR's en MKN’s weergegeven in 
ng/L en gelden ze voor opgeloste en totaal concentraties. 

Stof Functie 
Reden 
norm- 

afleiding 

Gangbare 
rapportage- 

grens 
(RG project 

NTS) 

Toelatings-
criterium 

Huidige 
norm 
i-MTR 

Voorstel MKN zoetwater 
(land 

oppervlaktewateren) 
 

Voorstel MKN zoutwater 
(andere 

oppervlaktewateren) 

i-JG-MKN i-MAC-MKN  i-JG-MKN i-MAC-MKN 

Ametoctradin Fun geen 
norm 2 – 50 4400  440 650  44 65 

Benzovindiflupyr Fun geen 
norm 1 – 2 95  9,5 35  0,95 3,5 

Cyantraniliprole Ins geen 
norm 10 – 30 500  500 2000  50 200 

Diflufenican Her norm>TC 2 – 80 85 9000 16 60  1,6 6,0 

Etoxazool Aca norm<RG 2 – 30 
NTS: 0,8 67 0,4 1,2 12  0,12 1,2 

Flumioxazine Her norm<RG 0,5 – 100 
NTS: 2,4 35 0,85 2,2 38  0,22 3,8 

Flupyradifurone Ins geen 
norm 1 - 30 617  570 1700  57 170 

Fluroxypyr Her norm>TC 10 - 1000 27600 1100 µg/L 280 28000  28 2800 

Fluroxypyr-MHE Her norm>TC 2 - 20 1830 2000 11 opgelost: 540 
totaal: 560  1,1 54 

Folpet Fung norm<RG 20 - 50 3900 100 15 150  1,5 15 
Jodosulfuron- 

methyl-natrium Her norm>TC 2 - 200 53 24000 40 130  4,0 13 

Milbemectine Ins/Aca norm<RG 50 - 500 12 1,2 0,27 2,7  0,027 0,27 
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Stof Functie 
Reden 
norm- 

afleiding 

Gangbare 
rapportage- 

grens 
(RG project 

NTS) 

Toelatings-
criterium 

Huidige 
norm 
i-MTR

Voorstel MKN zoetwater 
(land 

oppervlaktewateren) 

Voorstel MKN zoutwater 
(andere 

oppervlaktewateren) 

i-JG-MKN i-MAC-MKN i-JG-MKN i-MAC-MKN

Penflufen Fun geen 
norm 3 - 50 2340a,b 230 1000 23 100 

Penthiopyrad Fun geen 
norm 2 - 50 2900 510 2900 51 290 

Spiroxamine Fun norm<RG 5 200 2 6,3 63 0,63 6,3 

Tefluthrin Ins norm<RG 1 – 100 
NTS: 0,4 0,397 0,016 opgelost: 0,40 

totaal: 0,51 
opgelost: 5,3 
totaal: 6,7  opgelost: 0,040 

totaal: 0,042 
opgelost: 0,53 
totaal: 0,56 

Thifensulfuron-
methyl Her norm<RG 10 – 200 

NTS: 1,0 130 1,3 6,8 23 0,68 2,3 

Topramezone Her geen 
norm 10 - 50 -a,c 100 3600 10 360 

a: de BMA vermeldt geen toelatingscriterium voor gebruik als gewasbeschermingsmiddel 
b: PNEC voor biociden 
c: geen toelating in Nederland 
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Voor acariciden zou een vergelijking tussen bodeminsecten en -mijten 
mogelijk ook een indicatie kunnen geven van de relatieve gevoeligheid. 
Verder is het een optie om na te gaan of het werkingsmechanisme 
gericht is op receptoren of biologische processen die enkel aanwezig zijn 
in de doelsoorten, of ook in andere taxonomische groepen. Als dat 
laatste het geval is, zou de gevoeligheid van andere soorten wellicht 
vergelijkbaar kunnen zijn. Zo’n analyse van gevoeligheidsverschillen in 
relatie tot het werkingsmechanisme valt echter buiten de reikwijdte van 
deze indicatieve normafleiding. 
 

4.3 Voedselketenroute niet doorslaggevend 
De voedselketenroute is voor 13 stoffen doorgerekend, maar is niet 
bepalend voor de i-JG-MKNzoet. De gezondheidskundige risicogrens van 
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is meestal niet heel laag, 
omdat stoffen die zeer schadelijk zijn voor mensen niet door de 
beoordeling komen bij het Europese goedkeuringstraject. Bovendien 
zorgt de specifieke werking van gewasbeschermingsmiddelen tegen 
plaagorganismen voor relatief lage ecotoxiciteitswaarden bij verwante 
waterorganismen. Bij de huidige beoordeling speelt ook mee dat er bij 
de MKN voor directe ecotoxiciteit soms hogere veiligheidsfactoren zijn 
toegepast, omdat gegevens over potentieel gevoelige soorten 
ontbreken. Hierdoor komt de route directe ecotoxiciteit lager uit dan de 
voedselketenroute. 
 

4.4 Vervangings- en uitsluitingscriteria 
Volgens Verordening 1107/2009 mogen werkzame stoffen niet worden 
goedgekeurd als ze persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) zijn of 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB). Stoffen die aan twee 
van de drie PBT-criteria voldoen, komen in aanmerking voor vervanging. 
Deze stoffen worden aangemerkt als ‘Candidate for Substitution’ (CfS). 
Een aantal van de hier besproken stoffen is al aangemerkt als CfS, dit 
betreft benzovindiflupyr en diflufenican (P en T) en etoxazool (B en T). 
Penflufen is zeer persistent (vP), maar niet bioaccumulerend of toxisch. 
Op basis van de informatie dit in dit rapport is verzameld, zou voor 
flupyradifurone en tefluthrin de toetsing van de PBT/CfS-criteria extra 
aandacht moeten krijgen. 
 

4.5 Toetsbaarheid en relevantie van de voorgestelde normen 
Eén van de redenen voor het huidige onderzoek was dat voor een aantal 
stoffen de bestaande norm niet toetsbaar is. Deze stoffen kunnen met 
de gebruikelijke analysemethoden niet worden gemeten op het niveau 
van de huidige norm (zie Tabel 1). Tabel 2 laat zien dat de nieuwe 
afleiding dit niet wezenlijk heeft veranderd; alleen voor spiroxamine is 
de nu voorgestelde i-JG-MKNzoet hoger dan de gangbare RG terwijl de 
huidige norm dat niet is. Voor etoxazool, tefluthrin en thifensulfuron-
methyl is de gangbare RG ook onvoldoende, maar de aangescherpte RG 
uit het project niet-toetsbare stoffen is wel voldoende laag om ze op het 
niveau van de voorgestelde norm te meten. Milbemectine en folpet 
kunnen ook niet voldoende laag worden gemeten, maar waren geen 
onderdeel van dat project [6]. Voor flumioxazine en een aantal andere 
stoffen is er een grote variatie in RG’s, een deel van de laboratoria kan 
de stof wel op het gewenste niveau meten, maar andere laboratoria 
niet.  
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Bij folpet en tefluthrin speelt het milieugedrag ook een rol. Folpet breekt 
zeer snel af in water. Het advies is dan ook om eerst na te gaan of er 
een kans is dat deze stof wel in het oppervlaktewater voorkomt, voordat 
moeite wordt gestoken in het verder verbeteren van de 
analysemethode. Tefluthrin bindt naar verwachting sterk aan sediment. 
Daarom zou het een optie kunnen zijn om eerst op relevante locaties na 
te gaan of deze stof in drainagewater en/of sediment wordt gevonden, 
voordat wordt ingezet op verdere verbetering van de analyse van 
oppervlaktewater-monsters. Hiervoor zouden mogelijk alternatieve 
analysetechnieken kunnen worden gebruikt, zoals passive sampling en 
biologische effectmetingen.  
 
Cyantraniliprole, difufenican, fluroxypyr en jodosulfuron-methyl-natrium 
waren geselecteerd voor normafleiding vanwege het ontbreken van een 
norm of omdat de huidige norm niet voldoende beschermend is. Deze 
stoffen kunnen door (een deel van de) laboratoria wel laag genoeg 
gemeten worden. Voor fluroxypyr-MHE en topramezone, die ook in 
voldoende lage concentraties kunnen worden aangetoond, is het 
onduidelijk of ze relevant zijn voor het landelijk meetnet. 
Fluroxypyr-MHE wordt waarschijnlijk snel omgezet in fluroxypyr en 
topramezone is niet toegelaten. Voor deze stoffen is het advies om 
opname in het meetnet te heroverwegen. 
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active substance TOPRAMEZONE of the review programme 
referred to in Article 8(1) of Council Directive 91/414/EEC. 
Volume 3, Annex B, part 5, B.9. August 2007.  
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Afkortingen 

ADI Acceptabele Dagelijkse Inname 
AF Assessment Factor 
BCF Bioconcentratiefactor 
BMA Bestrijdingsmiddelenatlas 
BMF Biomagnificatiefactor 
CfS Candidate for Substitution 
CMR Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch 
Ctgb College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
DAR Draft Assessment Report 
Dow octanol-water distributiecoëfficient 
EC Effect Concentratie 
ECx concentratie met x% effect 
EbCx concentratie met x% effect op biomassa van 

primaire producenten (algen en waterplanten) 
ErCx concentratie met x% effect op groeisnelheid van 

primaire producenten (algen en waterplanten) 
EFSA European Food Safety Authority 
IARC International Agency for Research on Cancer 
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
i-JG-MKNzoet indicatieve Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm 

voor zoet oppervlakterwater 
i-JG-MKNzout indicatieve Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm 

voor zout oppervlakterwater 
i-MAC-MKNzoet, eco indicatieve Maximaal Aanvaardbare Concentratie 

voor zoet oppervlakterwater, gebaseerd op 
ecotoxiciteit 

i-MAC-MKNzout, eco indicatieve Maximaal Aanvaardbare Concentratie 
voor zout oppervlakterwater, gebaseerd op 
ecotoxiciteit 

Koc organisch koolstof-water partitiecoëfficient 
Kow octanol-water partitiecoëfficient 
Kp bodem/water verdelingscoëfficient 
KRW Kaderrichtlijn Water 
LC Lethale Concentratie 
LC50 concentratie waarbij 50% sterfte optreedt 
LM-GBM Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 
LoE List of Endpoints 
MTR Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 
MW Molecuulgewicht 
NOEC  No Observed Effect Concentration 
NOEbC NOEC voor biomassa bij primaire producten 
NOErC NOEC voor groeisnelheid bij primaire producten 
PNEC Predicted No Effect Concentration 
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
pKa dissociatieconstante 
RAR Draft Renewal Assessment Report 
RG rapportagegrens 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RWS-WVL Rijkswaterstaat/Water, Verkeer en Leefomgeving 
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DT50 Halfwaardetijd voor degradatie 
US EPA United Stated Environmental Protection Agency 
WHO World Health Organization 
WK-nwl Wetenschappelijke Klankbordgroep normstelling 

water en lucht 
ZZS Zeer Zorgwekkende Stof 
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Bijlage 1 Stappenschema’s voor het bepalen van de i-MKN 

Schema 1 i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

Nee  stop 
Ja  2 

2 i-JG-MKNvoedsel, humaan = i-MTRoraal x 70 x 0,2 / 0,115 = xx 
mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen  i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
xx mg/L 

 
Schema 2 i-JG-MKNeco voor organische stoffen 
Nr Vraag / Statement Antw. Conclusie/actie Ga 

naar 
1 Is er een gedegen 

Nederlandse JG-MKNzoet 
beschikbaar? 

ja i-JG-MKNzoet wordt niet 
afgeleid 

STOP 

nee  2 

2 Is er een gedegen MTRzoet 

beschikbaar?  
ja  3 
nee  4 

3 Voedselketenroute 
afgedekt door MTRzoet? 

ja i-JG-MKNzoet wordt niet 
afgeleid 

STOP 

nee  4 
4 Zijn er experimentele 

ecotoxiciteitsdata voor 
water? 

ja  6 
nee  5 

5 Is het gebruik van 
QSAR’s mogelijk? 
Overleg met een expert. 

ja  6 
nee i-JG-MKNzoet, eco kan niet 

worden afgeleid 
STOP 

6 Data voor: alleen 
acuut 

i-JG-MKNzoet, eco 
i-JG-MKNzoet, eco-acuut = 
L(E)C50,min/AF 
(Tabel B1.1) 

12 

alleen 
chronisch 

i-JG-MKNzoet, eco-chronisch = 
NOECmin/AF (Tabel B1.1) 

11 

acuut en 
chronisch 

Bepaal beide hierboven 
genoemde waarden  

7 

7 Data voor gehele acute 
basisset 

ja  8 
nee  10 

8 NOEC voor tenminste 
kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor 
dezelfde soort als 
L(E)C50,min 

jaa kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

9 

nee i-JG-MKNzoet, eco = laagste 
van i-JG-MKNzoet, eco-acuut 
en i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

12 

9 Potentieel gevoelige 
groep getest? 

nee i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

12 

ja i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 

12 
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Nr Vraag / Statement Antw. Conclusie/actie Ga 
naar 

10 NOEC beschikbaar voor 
soort met L(E)C50,min 

ja  11 
nee kies laagste van 

i-JG-MKNzoet, eco-acuut en 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

12 

11 Data voor tenminste 
gehele chronische dataset 
én potentieel gevoelige 
groep getest? 

jaa i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

x 10 

12 

nee i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

12 

12 i-JG-MKNzout, eco = i-JG-MKNzoet, eco/10 13 
13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 

Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
De i-JG-MKN is de laagste van i-JG-MKNwater, voedselketen en i-JG-
MKNeco. 

 

a: Als de NOECmin of L(E)10 hoger is dan de L(E)50,min, raadpleeg dan de guidance voor 
gedegen normen om een gemotiveerde keuze te maken voor de uiteindelijke AF. 

 
Tabel B1.1 Assessment factoren voor de afleiding i-JG-MKNzoet, eco gebaseerd 
op ecotoxiciteitsgegevens. De AF wordt toegepast op de laagste waarde. 
Afleiding op basis van QSAR’s kan alleen als er acute QSAR-waarden zijn voor de 
complete basisset. 
Minimale vereiste AF bij QSAR 
Acute eindpunten 
L(E)C50 voor 1 basisgroep 10.000 n.v.t. 
L(E)C50 voor 2 basisgroepen 5.000 n.v.t. 
L(E)C50 voor basisset 1.000 10.000 
Chronische eindpunten 
NOEC voor 1 basisgroep 1.000 n.v.t. 
NOEC voor 2 basisgroepen 500 n.v.t. 
NOEC voor basisset 100 n.v.t. 

 
Schema 3  i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Nr Vraag / Statement Antw. Conclusie/actie Ga 

naar 
1 Is er een gedegen 

Nederlandse 
MAC-MKNeco, zoet 
beschikbaar? 

ja i-MAC-MKNzoet, eco 
wordt niet afgeleid 

STOP 

nee  2 

2 Zijn er experimentele 
acute ecotoxiciteitsdata 
voor water?  

jaa  4 
nee  3 

3 Is het gebruik van 
QSAR’s mogelijk? 
Overleg met een expert. 

ja  4 
nee i-MAC-MKNzoet, eco kan 

niet worden afgeleid 
STOP 

4 Bereken i-MACzoet, eco  i-MAC-MKNzoet, eco = 
L(E)C50,min/AF 
(Tabel B1.1) 

5 

5 i-MAC-MKNzout, eco = i-MAC-MKNzoet, eco / 10 
a: Als in de dataset alleen chronische gegevens beschikbaar zijn, wordt het laagste 

chronische eindpunt als worst-case L(E)C50 gebruikt. 
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Tabel B1.2 Assessment factoren voor de afleiding i-MAC-MKNzoet, eco gebaseerd 
op acute toxiciteitsgegevens. De AF wordt toegepast op de laagste waarde. 
Afleiding op basis van QSAR’s kan alleen als er acute QSAR-waarden zijn voor de 
complete basisset. 
Minimale vereiste AF bij gebruik QSAR 
L(E)C50 voor 1  basisgroep 1000 n.v.t. 
L(E)C50 voor 2 basisgroepen 300 n.v.t. 
L(E)C50 voor gehele basisset 100 1000 
L(E)C50 voor gehele basisset én 
potentieel gevoelige groep in 
dataset5 

10 100 

 
  

 
5 Conform de KRW-guidance te beoordelen op basis van werkingsmechanisme. Voor stoffen met een niet-
specifiek werkingsmechanisme zoals narcose, kan bij twijfel de regel van de KRW-guidance worden toegepast 
die zegt dat aan deze voorwaarde is voldaan als de standaarddeviatie van de log-getransformeerde L(E)C50-
waarden kleiner is dan 0,5. 
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Bijlage 2 Rapportageformulieren per stof 
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1. Ametoctradin 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Ametoctradin 
IUPAC-naam 5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-

7-amine 
Synoniemen BAS 650 F 
CAS-nummer 865318-97-4 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Anilines 

Bekend gebruik Fungicide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

De stof remt mitochondriaal complex III, dat 
deel uitmaakt van het celademhalingsproces, 
veroorzaakt openbarsten van zoösporen en 
voorkomt dat die zich verder ontwikkelen. 

FRAC6 indeling Code 45. MoA group C8: respiration; QoSI 
fungicides (Quinone outside Inhibitor, 
stigmatellin binding type). Target site: complex 
III: cytochrome bc1 (ubiquinone reductase) at 
Qo site, stigmatellin binding sub-site [43] 

Status ZZS7/CfS8 - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen geharmoniseerde classificatie en geen 
relevante genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege 
BCF ≥ 100 L/kg 

Molecuulformule C15H25N5 
Smiles CCCCCCCCC(C(CC)=NC1=NC=NN21)=C2N 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 275,4  [44] 
Verschijningsvorm kristallijne 

stof 
 [44] 

Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

0,14 20 °C, pH 5,7  [44] 
0,23 20 °C, pH 4,2 
0,15 20 °C, pH 7,0 
0,20 20 °C, pH 8,7 

Log Kow 4,4 20 °C, pH 7,1 [44] 
4,2 20 °C, pH 5,0 

 
6 Fungicide Resistance Action Committee, zie https://www.frac.info/ 
7 ZZS = Zeer Zorgwekkende Stof: stoffen die voldoen aan de criteria van REACH artikel 57. Voor meer 
informatie zie https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/zeer-zorgwekkende-stoffen 
8 CfS = Candidate for Substitution: stoffen die voldoen aan de criteria van Bijlage II, punt 4 van Richtlijn 
1107/2009. Criteria zijn onder andere: voldoen aan twee van de drie criteria voor persistentie, bioaccumulatie 
en toxiciteit (PBT), een significant lagere ADI, classificatie voor carcinogeniteit of reproductietoxiciteit 1A/B, 
hormoonverstorende eigenschappen. 

https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/zeer-zorgwekkende-stoffen
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
4,2 20 °C, pH 8,8 

Dampspanning [Pa] 2,1 x 10-10 20 °C [44] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

4,13 x 10-7 20 °C [44] 

pKa 2,78 de stof is neutraal 
bij milieurelevante 
pH’s 

[45] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [44] 
DT50 hydrolyse stabiel  [44] 
DT50 water/sediment [d] 1,5 systeem [44] 
Log Koc  3,58 gemiddelde Koc 3779 

L/kg (n=7); geomean 
Koc 3462 L/kg 

[44] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 205-219 experimenteel; 0,1 en 

1 µg/L; steady state; 
gebaseerd op 
radioactiviteit; 
indicatief 

[44,46] 

271-289 experimenteel, steady 
state, genormaliseerd 
naar 6% vet (240 bij 
5%) 

[46] 

259-266 experimenteel, 
kinetisch, 
genormaliseerd naar 
6% vet (222 bij 5%) 

[46] 

148-149 experimenteel, 
indicatief, gebaseerd 
op radioactiviteit 

[46] 

126-131 experimenteel, 
kinetisch, 
genormaliseerd naar 
5% vet 

[46] 

1096 berekend; log Kow 4,4 [11] 
BMF 1 log Kow 4,4 [11] 

 
Als verder wordt gerekend met de hoogste (berekende) BCF, is de 
i-JG-MKNwater, voedselketen niet kritisch. Daarom is de experimentele studie 
niet verder beoordeeld. 
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4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 10 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h ErC50 >0,118 gemeten 
concentratie 
in verzadigde 
oplossing; 
groeisnelheid 

 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 48 h EC50 >0,59 gemeten 

concentraties 
 

  Vissen      
Cyprinus carpio 96 h LC50 >0,11 gemeten 

concentratie 
in verzadigde 
oplossing 

 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 >0,129 idem  

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 >0,0646 idem  

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h EC10 0,109 gemeten 
concentratie; 
groeisnelheid 

 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 0,044 gemeten 

concentratie; 
reproductie 

 

  Vissen      
Pimephales 
promelas 

33 d NOEC 0,048 gemeten 
concentratie; 
ELS, groei 
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5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

10 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
1217 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
1,1 mg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
1217 mg/kg / 1096 L/kgx1 = 
1,1 mg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
>64,6 µg/L / 1000 = 
>0,065 µg/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
44 µg/L / 100 = 
0,44 µg/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja9 Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Nee. Fungicide en geen 
schimmels getest  
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch = 
0,44 µg/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,44 µg/L / 10 =  
0,044 µg/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
 

 
9 De acuut gevoeligste soort (O. mykiss) is niet chronisch getest. Omdat alle acute waarden >-waarden zijn, 
wordt de chronische studie met P. promelas voldoende geacht. 
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selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 1,1 mg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKNzoet i-JG-MKNzoet, eco = 0,44 µg/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,044 µg/L 
i-JG-MKNzoet =  0,44 µg/L  
i-JG-MKNzout = 44 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over schimmels 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
64,6 µg/L / 100 =  
0,65 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
0,65 µg/L / 10 =  
0,065 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 650 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 65 ng/L 
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2. Benzovindiflupyr 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam benzovindiflupyr 
IUPAC-naam N-[9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-

1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoro-
methyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide 

Codenaam SYN545192 
CAS-nummer 1072957-71-1 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Vinyl/Allyl Halides 
Amides 

Bekend gebruik Fungicide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Benzovindiflupyr is een pyrazool carboxamide 
fungicide en hoort tot de sub-klasse van de 
benzonorbornenen. Benzovindiflupyr remt 
succinate dehydrogenase in schimmels 

FRAC indeling Code 7. MoA group C2: respiration; SDHI 
(Succinate dehydrogenase inhibitors). Target 
site: complex II: succinate-dehydrogenase [43] 

Status ZZS/CfS CfS (voldoet aan twee PBT-criteria, P en T) 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde of 
genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege 
BCF ≥ 100 L/kg 

Molecuulformule C18H15Cl2F2N3O 
Smiles CN1C=C(C(=N1)C(F)F)C(=O)NC2=CC=CC3=C

2C4CCC3C4=C(Cl)Cl 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht 
[g/mol] 

398,2  [47] 

Verschijningsvorm wit 
poeder 

 [47] 

Oplosbaarheid in 
water [mg/L] 

0,98 25 °C  [47] 

Log Kow 4,3 25 °C [47] 
4,2 geschat [48] 
3,5 geschat [49] 

Dampspanning [Pa] 3,2 x 10-9 25 °C [47] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

1,3 x 10-6 20 °C [47] 

pKa  Geen pKa gevonden in 
range 2,0-12,0; neutraal 
bij milieurelevante pH’s 

[45,47] 
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3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [44,47] 
DT50 hydrolyse stabiel bij pH 4, 5, 7 en 9 [44,47] 
DT50 water/sediment [d] 559 d 20 °C [44,47] 
Log Koc  3,57 gem. Koc 3697 L/kg 

(n=5); geomean Koc 
3665 L/kg 

[44,47] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 123 experimenteel; 

genormaliseerd naar 
5% vet 

[44,47] 

902 berekend; log Kow 4,3 [11] 
BMF 1 log Kow 4,3  

 
Als verder wordt gerekend met de hoogste berekende BCF, is de 
i-JG-MKNwater, voedselketen niet kritisch. Daarom is de experimentele studie 
niet verder beoordeeld. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  

Resultaten Referentie 
ADI 0,05 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata10 

72 h ErC50 >890 groeisnelheid [50] 

Skeletonema costatum 72 h ErC50 550 groeisnelheid, 
zoutwater; 
laagste van 
72 of 96 h 

[50] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 48 h EC50 85  [50] 
Americamysis bahia 96 h EC50 56 zoutwater [50] 
  Vissen      
Cyprinodon variegatus 96 h LC50 27 zoutwater [50] 
Cyprinus carpio 96 h LC50 3,5  [50] 
Lepomis macrochirus 96 h LC50 26  [50] 
Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 9,1  [50] 
Pimephales promelas 96 h LC50 4,7  [50] 
  Weekdieren      
Crassostrea virginica 96 h EC50 160 groei, zoutwater [50] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d EC50 >880  [50] 

 
 
 

 
10 voorheen Pseudokirchneriella subcapitata of Selenastrum capricornutum 
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis subcapitata 72 h NOErC 420 groeisnelheid [50] 
Skeletonema costatum 96 h NOErC 200 groeisnelheid, 

zoutwater; 
laagste van 
72 of 96 h 

[50] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 15 reproductie [50] 
Americamysis bahia 28 d NOEC 7,4 reproductie, 

zoutwater 
[50] 

  Vissen      
Pimephales promelas 32 d NOEC 0,95 groei [50] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d NOEC 430  [50] 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

0,05 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
6,1 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
1,1 mg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
6,1 mg/kg / 902 L/kg x 1 = 
6,7 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
3,5 µg/L / 1000 = 
3,5 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,95 µg/L / 100 =  
9,5 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Nee. Fungicide en geen 
schimmels getest  
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch = 
9,5 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
9,5 ng/L / 10 =  
0,95 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 6,7 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKNzoet i-JG-MKNzoet, eco = 9,5 ng/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,95 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  9,5 ng/L  
i-JG-MKNzout = 0,95 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over schimmels 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
3,5 µg/L / 100 =  
35 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
35 ng/L / 10 =  
3,5 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 35 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 3,5 µg/L 
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3. Cyantraniliprole 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Cyantraniliprole 
IUPAC-naam 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4’-cyano-2’-

methyl-6’-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-
carboxanilide 

CAS-nummer 736994-63-1 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Amides, Halopyrdines, Pyrazoles/Pyrroles 

Bekend gebruik Insecticide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Cyantraniliprole is een ryanodine-receptor 
modulator en verandert de calciumstroom 
binnen de spiercellen. Hierdoor verkrampen de 
spieren en raakt het insect verlamd. Dit 
gebeurt snel na opname. Het insect stopt 
vrijwel direct met eten, dit leidt tot een 
onvermijdelijke dood. 

IRAC11 indeling 28: ryanodine receptor modulators [51] 
Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen geharmoniseerde classificatie en geen 
relevante genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet getriggerd 

Molecuulformule C19H14BrClN6O2 
Smiles CC1=CC(=CC(=C1NC(=O)C2=CC(=NN2C3=C(

C=CC=N3)Cl)Br)C(=O)NC)C#N 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 473,7  [52] 
Verschijningsvorm fijn poeder  [52] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

14,2 Milli-RO water; 
20 °C, 

[52] 

12,33 20 °C; pH 7 
17,43 20 °C; pH 4 
5,94 20 °C; pH 9 

Log Kow 2,02 22 °C; pH 7 [52] 
1,97 22 °C; pH 4 
1,74 22 °C; pH 9 

Dampspanning [Pa]  te laag om 
experimenteel te 
bepalen 

[52] 

 
11 Insecticide Resistance Action Committee, zie https://irac-online.org/ 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
5,13 x 10-15 geschat; 20°C [52] 
1,79 x 10-14 geschat; 25 °C [52] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

1,7 x 10-13  [52] 

pKa 8,8 neutraal bij 
milieurelevante 
pH’s 

[45,52] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [52] 
DT50 hydrolyse [d] 61 pH 7, 20 °C [52] 

1,8 pH 9, 20 °C 
DT50 water/sediment [d] 7,0 systeem, geomean (n = 

4) 
[52] 

Log Koc  2,3 gem. Koc 193 L/kg (n=5); 
geomean Koc 187 L/kg 

[52] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] <1 experimenteel, niet 

genormaliseerd naar 5% 
vet en zonder 
groeicorrectie 

[52] 

10 berekend; log Kow 2,0 [11] 
BMF 1 log Kow 2,0 [11] 

 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,01 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-aquae 96 h ErC50 >15  [53] 
Navicula pelliculosa 96 h ErC50 >14  [53] 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h ErC50 >13  [53] 

Skeletonema 
costatum 

96 h ErC50 >10 zoutwater [53] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 96 h LC50 1,2 zoutwater [53] 
Ceriodaphnia dubia 48 h LC50 0,040  [53] 
Daphnia magna 48 h LC50 0,0204  [53] 
Gammarus 
pseudolimnaeus 

48 h LC50 0,172  [53] 

Hyalella azteca 48 h LC50 >1,37  [53] 
Procambarus clarkii 48 h LC50 4,0  [53] 
  Vissen      



RIVM-briefrapport 2022-0210 

Pagina 68 van 147 

ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 >12 zoutwater [53] 

Ictalurus punctatus 96 h LC50 >10  [53] 
Lepomis macrochirus 96 h LC50 >13  [53] 
Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 >12,6  [53] 
  Insecten      
Centroptillium 
triangulifer 

48 h LC50 0,0715  [53] 

Chironomus riparius 48 h LC50 0,719  [53] 
Lepidostoma ontario 48 h LC50 0,0748  [53] 
Soyedina carolinensis 48 h LC50 14  [53] 
  Weekdieren      
Crassostrea virginica 96 h EC50 0,450 zoutwater, 

schelpgroei 
[53] 

  Wormen      
Lumbriculus 
variegatus 

48 h LC50 >13,7  [53] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 >12,1  [53] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-aquae 96 h NOErC ≥15  [53] 
Navicula pelliculosa 96 h NOErC ≥14  [53] 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h NOErC 3,2  [53] 

Skeletonema 
costatum 

96 h NOErC 1,0  [53] 

  Kreeftachtigen     [53] 
Americamysis bahia 35 d NOEC 0,72 reproductie [53] 
Ceriodaphnia dubia 7 d NOEC 0,005 zie tekst [53] 
Daphnia magna 21 d NOEC 0,00969 zie tekst [53] 
  Vissen      
Oncorhynchus mykiss 90 d NOEC 10,7 groei en 

reproductie 
[53] 

Cyprinodon 
variegatus 

33 d NOEC 2,9 groei, 
zoutwater 

[53] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d NOEC 1,0 groeisnelheid [53] 

 
De test met C. dubia staat wel in de LoE van de EFSA conclusie. Volgens 
de samenvatting in de DAR is de test niet betrouwbaar of ‘betrouwbaar 
met beperkingen’ omdat de testduur korter is dan 21 dagen en het 
aantal nakomelingen lager is dan het validiteitscriterium van OECD 211. 
Bovendien zijn de concentraties niet gemeten en is er geen 
oplosmiddelcontrole meegenomen. De validiteitscriteria van OECD 211 
zijn echter niet van toepassing op C. dubia, die een kortere 
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levensscyclus heeft dan D. magna. Volgens een Canadese 
testrichtlijn [12] is de testduur 5 tot 8 dagen. De overleving moet 
minimaal 80% zijn en het aantal jongen minimaal 15 per overlevend 
vrouwtje. Uit de samenvatting in de DAR blijkt dat aan deze 
voorwaarden is voldaan. Bovendien is de testoplossing elke dag 
ververst. Het enige onduidelijke is het ontbreken van een 
oplosmiddelcontrole. Tot en met 5 µg/L zijn er echter geen effecten op 
overleving en heeft het oplosmiddel blijkbaar geen effect. Daarom wordt 
de NOEC voldoende betrouwbaar geacht. en meegenomen in de dataset. 
 
In de commentaarfase van dit rapport gaf toelatinghouder Syngenta aan 
dat de NOEC voor D. magna van 9,69 µg/L is gebaseerd op het 
rekenkundige gemiddelde van de gemeten concentraties. De 
herberekende EC10 op basis van geometrisch gemiddelde gemeten 
concentraties is 4,6 µg/L. Omdat deze waarde niet gedocumenteerd is 
en na afgeronding gelijk aan de NOEC voor C. dubia, wordt verder 
gerekend met een chronische NOEC van 5 µg/L.  
 
De LoE vermeldt ook een chronische NOEC van 0,01 mg/L voor het 
insect Chironomus riparius. Deze NOEC komt uit een test in 
aanwezigheid van sediment en is gebaseerd op de initiële concentratie in 
de waterfase. Bij de hoogste concentratie waren er geen effecten. De 
recovery in de waterfase gemeten als totaal-14C was 115% op t=0 en 
64,2% na 28 dagen. De gemeten concentratie cyantraniliprole was 
106% van nominaal op t=0 en 28,2% van nominaal op t=7. Daarna was 
de stof niet meer aantoonbaar in de waterfase. Het is niet mogelijk om 
een bruikbare effectconcentratie op waterbasis uit te rekenen en daarom 
is deze test niet opgenomen in de dataset. De studie bevestigt wel dat 
insecten niet gevoeliger zijn dan kreeftachtigen. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet 
getriggerd  

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
20,4 µg/L / 1000 = 
0,024 µg/L = 24 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
5 µg/L / 100 = 0,05 µg/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Insecticide maar 
kreeftachtigen zijn 
gevoeliger dan insecten 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 
x10= 0,50 µg/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,50 µg/L / 10 =  
0,050 µg/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen niet getriggerd 
i-JG-MKNzoet =  0,50 µg/L  
i-JG-MKNzout = 0,050 µg/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
20,4 µg/L / 10 =  
2,0 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
2,0 µg/L / 10 =  
0,20 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 2,0 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 0,20 µg/L 
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4. Diflufenican 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Diflufenican 
IUPAC-naam 2’,4’-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m tolyloxy) 

nicotinanilide 
CAS-nummer 83164-33-4 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Neutral organics 

Bekend gebruik Herbicide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Diflufenican blokkeert de biosynthese van 
carotenoid door remming van fytoeen 
desaturase 

HRAC12 indeling 12: Inihibtion of phyotoene desaturase [54] 
Status ZZS/CfS CfS (voldoet aan twee PBT-criteria, P en T) 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde of 
genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege 
BCF ≥ 100 L/kg 

Molecuulformule C19H11F5N2O2 
Smiles n1c(Oc2cc(C(F)(F)F)ccc2)c(C(=O)Nc3c(F)cc(F)c

c3)ccc1 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht 
[g/mol] 

394,3  [55] 

Verschijningsvorm wit/beige 
poeder 

 [55] 

Oplosbaarheid in 
water 
[mg/L] 

0,012 pH 5,8; niet pH 
afhankelijk 

[55] 

Log Kow 4,2 20 °C [55] 
Dampspanning 
[Pa] 

4,25 x 10-6 25 °C [55] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

>1,18 x 10-2  [55] 

pKa  niet te bepalen door 
lage oplosbaarheid in 
water; geschatte 
waarden 0,6 en 13,28; 
neutraal bij 
milieurelevante pH’s 

[45,55] 

 

 
12 Herbicide Resistance Action Committee, zie https://www.hracglobal.com/ 
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3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [45,55] 
DT50 hydrolyse stabiel  [55] 
DT50 water/sediment [d] 67/392 snelle/langzame fase [55] 
Log Koc  3,4 geomean Koc 2724 L/kg 

(zure gronden) 

[55] 

3,1 geomean Koc 1293 L/kg 
(basische gronden) 

[55] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 2583 hele vis, bij 3 µg/L; 

2218 L/kg bij 0,3 µg/L; 
genormaliseerd naar 
5% vet 

[55] 

741 berekend [11] 
BMF 2 BCF 2583 [11] 

 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,2 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena sp 72 h ErC50 >437 groeisnelheid; waarde 

>2 maal 
oplosbaarheid 

[21] 

Chlamydomonas 
rheinhardtii 

72 h ErC50 44,9 groeisnelheid;  
>2 maal opl. 

[21] 

Chlorella vulgaris 72 h ErC50 139,5 groeisnelheid;  
>2 maal opl. 

[21] 

Cyanobium sp. 72 h ErC50 4,1 groeisnelheid, 
zoutwater 

[14] 

Desmodesmus 
communis 

72 h ErC50 21,5 groeisnelheid [21] 

Desmodesmus 
subspicatus 

72 h ErC50 1,22 groeisnelheid; zie 
tekst 

 

Microcystis 
aeruginosa 

72 h ErC50 >98 groeisnelheid;  
>2 maal opl. 

[21] 

Navicula pelliculosa 72 h ErC50 4,3 groeisnelheid [21] 
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC50 0,6 groeisnelheid [21] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 48 h EC50 >240 >2 maal opl. [21] 
  Vissen      
Cyprinus carpio 96 h LC50 >98,5 >2 maal opl. [21] 
Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 >108,8 >2 maal opl. [21] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

Pimephales 
promelas 

96 h LC50 >41,4 >2 maal opl. [21] 

  Amfibiën      
Xenopus laevis 48 h LC50 >70,5 >2 maal opl. [21] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 40 groeisnelheid; >2 

maal opl. 
[21] 

Lemna minor 7 d ErC50 40 groeisnelheid; >2 
maal opl. 

[21] 

Myriophyllum 
spicatum 

14 d ErC50 14,8 groeisnelheid [21] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmer- 
king 

Ref. 

  Algen      
Anabaena sp 72 h NOEC 0,37 groeisnelheid [21] 
Chlamydomonas 
rheinhardtii 

72 h NOEC 4,77 groeisnelheid [21] 

Chlorella vulgaris 72 h NOEC 31,1 groeisnelheid; 
>2 maal opl. 

[21] 

Cyanobium sp. 72 h NOEC 0,75 groeisnelheid, 
zoutwater 

[14] 

Desmodesmus 
communis 

72 h NOEC 0,43 groeisnelheid [21] 

Desmodesmus 
subspicatus 

72 h NOEC 0,15 groeisnelheid; 
zie tekst 

[21] 

Microcystis 
aeruginosa 

72 h NOEC 0,70 groeisnelheid [21] 

Navicula pelliculosa 72 h NOEC 0,28 groeisnelheid [21] 
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC10 0,157 groeisnelheid; 
zie tekst 

[21] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21d NOEC 22,2 reproductie [21] 
  Vissen      
Oncorhynchus 
mykiss 

 NOEC 19,2  [21] 

Pimephales promelas 28d EC10 5,43 NOEC=3,05 µg/L [21] 
  Insecten      
Chironomus riparius 28d NOEC 12,4 water/sediment; 

gemeten 
concentratie in 
water 

[21] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7d NOEC 16 groeisnelheid [21] 
Lemna minor 7d NOEC 16 groeisnelheid [21] 
Myriophyllum 
spicatum 

14d NOEC 1,06 groeisnelheid [21] 
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Voor de alg R. subcapitata vermeldt de List of Endpoints alleen de 
NOEC. De studiesamenvatting vermeldt ook een ErC10. Omdat er bij de 
LOEC <10% effect was, heeft de ErC10 de voorkeur. 
 
De hierboven vermelde effectwaarden voor de alg Desmodesmus 
subspicatus zijn niet opgenomen in de LoE. In de RAR staat de test als 
‘supporting information’ omdat niet kan worden getoetst of de variatie in 
de ‘section-by-section growth rate’ aan de validiteitscriteria voldoet. De 
test voldoet wel aan de andere validiteitscriteria. De LoE vermeldt voor 
deze soort wel de resultaten van een test in aanwezigheid van sediment. 
De effectwaarden uit deze test zijn echter gebaseerd op nominale 
concentraties en de test is volgens de samenvatting in de RAR niet 
relevant. Voor de afleiding van de i-JG-MKNzoet, eco wordt gebruik 
gemaakt van de ErC10 voor R. subcapitata. Dit is acuut de gevoeligste 
soort en de betrouwbare ErC10 is nagenoeg gelijk aan de NOEC voor 
D. subspicatus. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

0,2 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
24 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
1,1 mg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
1,2 mg/kg / 2583 L/kg x 2 = 
0,23 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,6 µg/L / 1000 = 
0,6 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,157 µg/L / 100 =  
1,6 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Herbicide en 
alg/waterplant getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 16 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
16 ng/L / 10 =  
1,6 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 0,23 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKNzoet i-JG-MKNzoet, eco = 16 ng/L 
i-JG-MKNzout, eco = 1,6 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  16 ng/L  
i-JG-MKNzout = 1,6 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,6 µg/L / 10 =  
60 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
60 ng/L / 10 =  
6,0 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 60 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 6,0 ng/L 
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5. Etoxazool 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Etoxazool 
IUPAC-naam (RS)-5-tert-Butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-

4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole 
CAS-nummer 153233-91-1 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Neutral Organics 

Bekend gebruik Acaricide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Remt de ontwikkeling van eieren en larvale 
stadia van mijten, het remt de biosynthese van 
chitine; heeft ei-dodende werking bij volwassen 
vrouwtjes  

IRAC indeling 10: mite growth nihibitors affecting CHS1 [51] 
Status ZZS/CfS CfS (voldoet aan twee PBT-criteria, B en T) 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde of 
genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege 
BCF ≥ 100 L/kg 

Molecuulformule C21H23F2NO2 
Smiles Fc1cccc(F)c1C2=NC(c3ccc(C(C)(C)C)cc3OCC)C

O2 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 359,42   
Verschijningsvorm wit poeder  [56] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

0,07 20 °C [56] 

Log Kow 5,52 20 °C; HPLC methode [56] 
7,2 geschat [48] 
6,6 geschat [49] 

Dampspanning [Pa] 7,0 x 10-6 25 °C [56] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

3,6 x 10-2 20-25 °C [56] 

pKa  niet meetbaar; 
“the test material  
has no ionisable groups 
or dissociation constant” 

[56] 
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3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [56] 
DT50 hydrolyse stabiel  [56] 
DT50 water/sediment [d] 80,4  [56] 
Log Koc  3,8 geomean Koc 

6267 L/kg (zure 
gronden) 

[56] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 2500-3300 experimenteel; 

vetgehalte onbekend 
[56] 

9817 berekend; log Kow 
5,5 

[11] 

BMF 10 log Kow 5,5 [11] 
 
Als verder wordt gerekend met de hoogste berekende BCF en 
bijbehorende BMF, is de i-JG-MKNwater, voedselketen niet kritisch. Daarom is 
de experimentele studie niet verder beoordeeld. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,04 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC50 >10 groeisnelheid; 
waarde >2 maal 
oplosbaarheid 

[57] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 96 h LC50 0,0044 zoutwater [57] 
Daphnia magna 48 h EC50 0,0071  [57] 
Daphnia magna 48 h EC50 >0,026 R-isomeer [57] 
Daphnia magna 48 h EC50 0,005 S-isomeer [57] 
  Vissen      
Cyprinodon variegatus 96 h LC50 >0,16 zoutwater;  

>2 maal opl. 
[57] 

Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 >0,37 >2 maal opl. [57] 
Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 2,8. >2 maal opl. [57] 
Lepomis macrochirus 96 h LC50 >0,30 >2 maal opl [57] 
Lepomis macrochirus 96 h LC50 1,4 >2 maal opl. [57] 
  Weekdieren      
Crassostrea virginica 96 h EC50 0,0012 zoutwater; 

schelpgroei 
[57] 
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmer- 
king 

Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h NOEC ≥10 groeisnelheid; 
>2 maal opl. 

[57] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 28 d NOEC 0,00032 zoutwater [57] 
Daphnia magna 21 d NOEC 0,00013  [57] 
  Vissen      
Oncorhynchus mykiss 89 d NOEC 0,015 groei [57] 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

0,04 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
4,9 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
1,1 mg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel / 
BCF x BMF = 
4,9 mg/kg / 9817 L/kg x 10 
= 0,05 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
gebruikt voor de selectie van de 
i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,0012 mg/L / 1000 = 
1,2 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,00013 mg/L / 100 =  
1,3 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Nee. Kies laagste van 
i-JG-MKNzoet, eco-acuut en 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

= 1,2 ng/L 
 12 



RIVM-briefrapport 2022-0210 

Pagina 79 van 147 

Stap Vraag/statement Resultaat 
12 i-JG-MKNzout, eco = 

i-JG-MKNzoet, eco/10 
i-JG-MKNzout, eco = 
1,2 ng/L / 10 =  
0,12 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 50 ng/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKNzoet i-JG-MKNzoet, eco = 1,2 ng/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,12 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  1,2 ng/L  
i-JG-MKNzout = 0,12 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over mijten 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,0012 mg/L / 100 =  
0,012 µg/L = 12 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
12 ng/L / 10 =  
1,2 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 12 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 1,2 ng/L 
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6. Flumioxazine 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Flumioxazine 
IUPAC-naam N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-

2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-
dicarboximide 

CAS-nummer 103361-09-7 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Imides 

Bekend gebruik Herbicide 
Toxiciteitsmechanis
me 

Flumioxazine remt de activiteit 
protoporfyrinogeen oxidase, wat leidt tot de 
accumulatie van porfyrines in de plant. In 
aanwezigheid van licht en zuurstof veroorzaakt 
de porfyrines de peroxidatie van de 
membranen, dit leidt tot onomkeerbare schade 
en celdood 

HRAC indeling 14: inhibition of protoporphyrinogen oxidase 
[54] 

Status ZZS/CfS Staat nog op de ZZS-lijst vanwege voormalige 
classificatie voor Reproductietoxiciteit Cat. 1B 
(H360D). Classificatie in CLP-inventaris is 
gewijzigd in Reprotoxisch Cat. 2 (H361D). Dit is 
aangepast in Verordening 1272/2008 en wordt 
geldig vanaf 17-12-2022. De vermelding op de 
ZZS-lijst zal met de volgende update ook 
aangepast worden. 

Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geharmoniseerde classificatie H361D, 
i-JG-MKNwater, voedselketen is relevant 

Molecuulformule C19H15FN2O4 
Smiles Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C(CCCC

4)=C4C3=O 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht 
[g/mol] 

354,33   

Verschijningsvorm Wit poeder  [58] 
Oplosbaarheid in 
water [mg/L] 

0,786 20 °C; pH 5,6-6,4 [58] 

Log Kow 2,55 20 °C; pH 5,92-5,98 [58] 
Dampspanning [Pa] 3,2 x 10-4 22 °C [58] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

1,45 x 10-1 20-22 °C [58] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
pKa  geen dissociatie, neutraal 

bij milieurelevante pH’s 
[45] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable Nee   
DT50 hydrolyse 3-5 d 25 °C; pH 5 [58] 

19-26 h 25 °C; pH 7 [58] 
14-23 
min 

25 °C; pH 9 [58] 

DT50 water/sediment [d] 21,6 20 °C, geomean [58] 
Log Koc  2,95 gem. Koc 889 L/kg; 

geomean Koc 766 (n=3, 2 
waarden per grondsoort) 

[58] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 29 berekend, log Kow 2,55 [11] 
BMF 1 log Kow 2,55 [11] 

 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,018 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-aquae 120 h EC50 0,83  [14] 
Navicula pelliculosa 120 h EC50 1,5 cel aantal [14] 
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h EC50 0,852 cel aantal [59] 

Scenedesmus acutus 
var. acutus 

48 h ErC50 3,0 groeisnelheid [14] 

Skeletonema 
costatum 

120 h EC50 19,2 zoutwater [14] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 48 h EC50 5900 waarde >2 maal 

oplosbaarheid 
[59] 

Americamysis bahia 96 h LC50 230 zoutwater;  
>2 maal opl. 

[14] 

  Vissen      
Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 2300 >2 maal opl. [59] 
Lepomis macrochirus 96 h LC50 >21000 >2 maal opl. [59] 
Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 >4700 zoutwater;  
>2 maal opl. 

[14] 

  Weekdieren      
Crassostrea virginica 96 h EC50 2400 zoutwater; 

>2 maal opl. 
[14] 

  Waterplanten      
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

Lemna gibba 14 d EC50 0,38 zie tekst; aantal 
blaadjes 

[59] 

Lemna minor 48 h EC50 3,6 groeisnelheid [14] 
 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-aquae 120 h NOEC 0,022  [14] 
Navicula pelliculosa 120 h NOEC 0,041 als EC5 in RAR; 

zie tekst 
[14,59] 

Raphidocelis 
subcapitata 

72 h NOEC 0,383 cel aantal [59] 

Scenedesmus acutus 
var. acutus 

48 h EC10 1,2  [14] 

Skeletonema 
costatum 

120 h NOEC 1,9 zoutwater [14] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 57 groei, 

reproductie 
[59] 

Daphnia magna 21 d NOEC 26 reproductie [14] 
Americamysis bahia 28 d NOEC 15 groei, 

reproductie 
zoutwater 

[14] 

  Vissen      
Oncorhynchus mykiss 21 d NOEC 370 groei [59] 
Oncorhynchus mykiss 60 d NOEC 7,7 groei [14] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 14 d ErC10 0,11 zie tekst; aantal 

blaadjes 
[59] 

Potamogeton 
illinoensis 

56 d NOEC 50 groei [14] 

Potamogeton 
nodosus 

56 d NOEC 50 groei [14] 

Vallisneria americana 56 d NOEC 50 groei [14] 
 
Voor N. pelliculosa vermeldt de samenvatting in de RAR een NOEC van 
<0,042 µg/L, maar de EC5 is 0,041 µg/L. Deze EC5 is als NOEC 
meegenomen in de huidige dataset, net als in de US EPA Ecotox 
Knowledgebase. De US EPA Ecotox Knowledgebase vermeldt nog een 
aantal chronische testen met planten, maar geeft alleen EC50’s en geen 
NOEC’s. Deze testen zijn daarom niet bruikbaar voor de afleiding van i-
MKN’s. 
  
In de RAR en de US EPA Ecotoxdatabase zitten ook resultaten van 
planten uit een semi-veldexperiment, maar dit soort studies valt buiten 
de reikwijdte van de indicatieve methodiek. 
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De laagste acute en chronische waarden uit de LoE/RAR zijn een EC50 
van 0,35 µg/L en NOEC van 0,051 µg/L voor Lemna gibba. Deze 
waarden zijn gebaseerd op initieel gemeten concentraties. In de LoE 
staat het volgende aangegeven bij de EC50 uit deze test:  
“the test concentrations of the test substance were not maintained 
appropriately during the test, therefore the endpoints derived from the 
study underestimate the toxicity of the test substance; the results of the 
study were based on initial measured concentrations of total [14C] 
derived from the LSC analysis (not only on [14C]-flumioxazin)”.  
Bij de samenvatting staat:  
“Initial mean measured concentrations of test material in the test 
solutions ranged from 85 to 90 % of the nominal concentrations and, at 
Day 3, at 23%. The initial measured concentrations derived from LSC 
analysis were 0.051, 0.11, 0.22, 0.44, 0.87 and 1.7 μg/l and defined the 
treatment levels.”  
De vermelding van een concentratie na 3 dagen lijkt erop te wijzen dat 
de testoplossingen zijn vernieuwd en de LoE geeft ook aan dat het een 
semi-statische test was. Uitgaande van het geometrisch gemiddelde van 
de gerapporteerde gemeten initiële concentraties en 23% van nominaal 
na 3 dagen, zijn de actuele blootstellingsconcentraties geschat als 
0,027, 0,057, 0,112, 0,225, 0,447 en 0,884 µg/L. Verder valt op dat in 
de tekst staat de er in de drie hoogste concentraties een significante 
afname in aantallen blaadjes was, maar dat de NOEC op de laagste 
testconcentratie is gezet (0,051 µg/L initieel gemeten). Daartussen 
liggen nog twee testconcentraties (0,11 en 0,22 µg/L initieel gemeten). 
Bij die concentraties was er 1,2% en 8,1% remming in de aantallen 
blaadjes, wat suggereert dat de NOEC van 0,051 µg/L niet correct is. 
Daarom is een herberekening uitgevoerd met de hierboven vermelde 
geschatte concentraties en de vermelde aantallen blaadjes per replica 
zoals vermeld in de RAR. Dit is geen gebruikelijke gang van zaken bij 
een indicatieve normafleiding, maar omdat waterplanten een potentieel 
gevoelige groep zijn, is er in de huidige evaluatie toch voor gekozen om 
een herberekening uit te voeren. De herberekende ErC10 is 0,11 µg/L 
(0,08-0,14) en de ErC50 is 0,38 µg/L (0,28-0,72). Deze waarden zijn 
opgenomen in de dataset in plaats van de NOEC en EC50 uit de RAR/LoE. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

0,009 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
1,1 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
40 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCF x 
BMF= 
1,1 mg/kg / 29 L/kgx1= 
0,04 mg/L = 40 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
gebruikt voor de selectie van de 
i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
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i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,38 µg/L / 1000 = 
0,38 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
0,022 µg/L / 100 =  
0,22 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Herbicide en 
alg/waterplant getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 2,2 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
2,2 ng/L / 10 =  
0,22 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 40 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKNzoet i-JG-MKNzoet, eco = 2,2 ng/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,22 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  2,2 ng/L  
i-JG-MKNzout = 0,22 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,38 µg/L / 10 = 
38 ng/L 
 5 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 

i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
38 ng/L / 10 =  
3,8 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 38 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 3,8 ng/L 
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7. Flupyradifurone 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Flupyradifurone 
IUPAC-naam 4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2- 

difluoroethyl)amino]furan- 2(5H)-one 
CAS-nummer 951659-40-8 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

niet bekend in EpiSuite of ECOSAR 

Bekend gebruik Insecticide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Interactie met nicotinoide acetylcholine 
receptoren (vergelijkbaar met neonicotinoiden 
[60]) 

IRAC indeling 4D: nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) 
competitive modulators; butenolides [51] 

Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde of 
genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet getriggerd 

Molecuulformule C12H10ClF2N2O2 
Smiles C1C(=CC(=O)O1)N(CC2=CN=C(C=C2)Cl)CC(

F)F 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 288,68   
Verschijningsvorm wit poeder zwakke geur [25] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

3200 pH 7; 20 °C; 
gedestilleerd water 

[25] 

3200 pH 4 [25] 
3000 pH 9 [25] 

Log Kow 1,2 pH 7; 25 °C [25] 
Dampspanning [Pa] 9,1 x 10-7 20  C [25] 

1,7 x 10-6 25 °C [25] 
2,6 x 10-5 50 °C [25] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

8,2 x 10-8 20 °C [25] 

pKa - Geen dissociatie in 
de pH range 1-12 

[25] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable - test niet uitgevoerd [25] 
DT50 hydrolyse stabiel  [25] 
DT50 water/sediment [d] 228 20 °C, geometrisch 

gemiddelde 
[25] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Log Koc  1,99 gem. Koc 98,4 L/kg 

(n=6); geomean 
96,8 Koc 98,4 L/kg 

[25] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 2 berekend; log Kow 

1,2 is lager dan 
domein QSAR (log 
Kow 2-6) 

[11] 

BMF 1 log Kow 1,2 [11] 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,064 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.1 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC50 >80 groeisnelheid [61] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 96 h EC50 0,26 zoutwater [61] 
Daphnia magna 48 h EC50 >77,6  [61] 
Hyalella azteca 7 d LC50 0,026  [14] 
  Vissen      
Cyprinus carpio 96 h LC50 >100  [61] 
Cyprinodon variegatus 96 h LC50 >83,9 zoutwater [61] 
Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 >74,2  [61] 
Pimephales promelas 96 h LC50 >70,5  [61] 
  Amfibiën      
Xenopus laevis 96 h LC50 >80  [61] 
  Insecten      
Chironomus dilutus 96 h LC50 0,0166  [14] 
Chironomus riparius 48 h EC50 0,0617  [61] 
Hexagenia sp. 96 h LC50 2  [14] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 >67,7 groeisnelheid [61] 
  Weekdieren      
Crassostrea virginica 96 h EC50 >29 zoutwater; 

schelpgroei 
[61] 

Lampsilis fasciola 48 h LC50 >0,598  [14] 
 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h NOEC ≥80 groeisnelheid [61] 

  Kreeftachtigen      
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

Americamysis bahia 28 d NOEC 0,0132 life-cycle; zoutwater [61] 
Daphnia magna 21 d NOEC 3,2 reproductie [61] 
Hyalella azteca 28 d EC10 0,0079 test in water; groei [14] 
  Vissen      
Pimephales 
promelas 

35 d NOEC 4,41 ELS [61] 

  Insecten      
Chironomus riparius 28 d NOEC 0,0057 zie tekst [61] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d NOEC 34,2 groeisnelheid [61] 
 
De studie met Chironomus riparius is uitgevoerd in aanwezigheid van 
sediment. De LoE/DAR vermeldt een NOEC van 10 µg/L gebaseerd op de 
nominale initiële concentraties in de waterfase. Volgens de DAR is de 
gemeten concentratie in de waterfase gemiddeld 99% van nominaal na 
1 uur, 60% van nominaal na 7 dagen en 41% van nominaal na 28 
dagen. Dit levert een time weighted average recovery van 57% van 
nominaal. Met deze recovery wordt de NOEC geschat als 5,7 µg/L op 
basis van gemeten concentraties en deze waarde is toegevoegd aan de 
dataset. Een herberekening hoort in principe niet bij de indicatieve 
methodiek. Chironomus is echter acuut de gevoeligste soort en daarom 
is een zo goed mogelijke schatting van de chronische waarde nodig. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet 
getriggerd  

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,0166 mg/L / 1000 = 
0,0166 µg/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,0057 mg/L / 100 = 
0,057 µg/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja13. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Insecticide en insecten 
getest. 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 0,57 µg/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,57 µg/L / 10 =  
0,057 µg/L = 57 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen  niet relevant 
i-JG-MKNzoet =  0,57 µg/L  
i-JG-MKNzout =  57 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,0166 mg/L / 10 = 
1,66 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
1,66 µg/L / 10 = 
0,166 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 1,7 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco =  0,17 µg/L 

 

 
13 De acuut gevoeligste soort is Chironomus dilutus, de chronische studie met de verwante soort C. riparius 
wordt voldoende geacht, mede gezien de vergelijkbare gevoeligheid van Hyalella azteca. 
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8 en 9. Fluroxypyr en fluroxypyr-meptyl 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam fluroxypyr fluroxypyr 1-

methylheptyl-ester 
(fluroxypyr-MHE) 

IUPAC-naam 4-amino-3,5-dichloro-6- 
fluro-2-pyridyl-2- 
yloxyacetic acid 

methylheptyl (4-
amino-3,5-dichloro-6-
fluro-2-pyridyl-2-
yloxy)acetate 

Synoniemen  fluroxypyr-meptyl 
CAS-nummer 69377-81-7 81406-37-3 
Stofgroep EPI 
Suite 

Aromatic amines-acid Aromatic amines, 
esters 

 Fluroxypyr wordt toegepast in de vorm van een 
meptyl-heptyl-ester (fluroxypyr-MHE). In de 
plant hydrolyseert de ester tot het zuur 
(fluroxypyr), dat de herbicide actieve stof is. 

Bekend gebruik Herbicide 
Toxiciteits-
mechanisme 

zorgt voor stimulering van celstrekking en 
voortijdige veroudering, waardoor normale groei 
stopt  

HRAC indeling 4: auxin mimics [54] 
Status ZZS/CfS - - 
Classificatie/ 
trigger 
voedselketen 

Geen relevante 
genotificeerde 
classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

wordt niet getriggerd 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd 
vanwege log Kow ≥3 

Molecuulformule C7H5Cl2FN2O3 C15H21Cl2FN2O3 
Smiles n1c(F)c(Cl)c(N)c(Cl)c1O

CC(=O)O 
n1c(F)c(Cl)c(N)c(Cl)c1
OCC(=O)OC(C)CCCCC
C 

Structuurformule 

  
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Fluroxypyr 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 255   
Verschijningsvorm wit poeder  [29] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

4200 pH 4; 20 °C [29] 
5700 pH 5; 20 °C [29] 

Log Dow 0,0393 pH 7; 25 °C [29] 
2,0 pH 5 [29] 

Dampspanning [Pa] 3,8 x 10-9 20 °C [29] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

1,69 x 10-10 20 °C [29] 

pKa 2,94 25 °C, de stof is 
geïoniseerd bij 

[29,45] 
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Fluroxypyr 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 

milieurelevante 
pH’s 

 
Fluroxypyr-MHE 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 367,3   
Verschijningsvorm wit poeder  [29] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

0,294 pH 5; 20 °C [29] 
0,0901 pH 6,8; 20 °C [29] 
0,136 pH 7; 20 °C [29] 

Log Kow 4,57 pH 5 [29] 
5,04 pH 7 [29] 

Dampspanning [Pa] 1,0 x 10-5 20 °C [29] 
2,0 x 10-5 25 °C [29] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

2,7 x 10-7 20 °C [29] 

pKa  niet van toepassing, 
de stof is neutraal 
bij milieurelevante 
pH’s 

[45] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Fluroxypyr 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [29] 
DT50 hydrolyse stabiel pH 5, 7, 9 [29] 
DT50 water/sediment [d] 34,5 18-23 °C; DT50 

systeem; geomean 
(n=2) en som van 
fluroxypyr en 
fluroxypyr-MHE 

[29] 

Log Koc  1,8 geomean Koc 66.9 
L/kg (n=4) 

[29] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg]  stof buiten domein 

QSAR, stof is 
geïoniseerd 

[11] 

 
Fluroxypyr-MHE 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee  [29] 
DT50 hydrolyse >454 pH 5; 25 °C [29] 

454 d pH 7; 25 °C [29] 
3,2 d pH 9; 25 °C [29] 

DT50 water/sediment [d] 34,5 18-23 °C; DT50 systeem; 
geomean (n=2); som 
fluroxypyr en fluroxypyr-
MHE 

[29] 

Log Koc  4,2 geomean Kdoc 15271 L/kg 
(n=4) 

[29] 
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Fluroxypyr-MHE 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 167 totaal 14C; waarschijnlijk 

geen vet- en 
groeicorrectie 

[29] 

26 fluroxypyr-MHE; 
waarschijnlijk geen vet- 
en groeicorrectie 

[29] 

3837 berekend; log Kow 5,04  [62] 
BMF 10 log Kow 5,04 [62] 

 
In proefdieren wordt fluroxypyr-MHE snel omgezet in fluroxypyr en 
uitgescheiden [29]. Dit mechanisme zou ook in vissen kunnen optreden 
en de lage experimentele BCF kunnen verklaren. De DAR schrijft de 
afname van de totale concentratie 14C in vissen toe aan omzetting van 
fluroxypyr-MHE in fluroxypyr, gevolgd door snelle uitscheiding van het 
zuur. Als verder wordt gerekend met de hogere berekende BCF en 
bijbehorende BMF, is de voedselketenroute niet kritisch ten opzichte van 
de i-JG-MKNzoet, eco. Daarom is de experimentele studie niet verder 
beoordeeld. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,8 mg/kg lg per dag (fluroxypyr) [15] 

 
4.1 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Zuur/ 
Ester 

Opmerking Ref. 

  Algen       
Anabaena flos- 
aquae 

120 h EC50 0,395 MHE  [63] 

Chlorella 
vulgaris 

96 h EC50 >100 zuur  [14] 

Navicula 
pelliculosa 

72 h ErC50 35,3 zuur groeisnelheid [63] 

Navicula 
pelliculosa 

72 h ErC50 0,24 MHE  [63] 

Raphidocelis 
 subcapitata 

120 h EC50 51,3 zuur  [29] 

Raphidocelis 
subcapitata 

120 h EC50 >1,62 MHE  [14] 

Skeletonema 
costatum 

120 h EC50 0,208 MHE gemeten [63] 

  Kreeftachtigen       
Daphnia magna 48 h EC50 >100 zuur  [63] 
Daphnia magna 48 h EC50 >0,183 MHE in LoE 

aangeduid 
als max. 
oplosbaarheid 

[63] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Zuur/ 
Ester 

Opmerking Ref. 

Palaemonetes 
pugio 

96 h LC50 >120 zuur zoutwater [14] 

  Vissen       
Lepomis 
macrochrus 

96 h LC50 14,3 zuur  [29] 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 >0,629 MHE waarde >2 
maal oplos- 
baarheid 

[14,29] 

Leuciscus idus 96 h LC50 >100 zuur  [14] 
Menidia beryllina 96 h LC50 40 zuur zoutwater [14] 
Menidia menidia 96 h LC50 >0,188 MHE zoutwater  
Oncorhynchus 
gorbuscha 

96 h LC50 8 MHE >2 maal opl. [14] 

Oncorhynchus 
keta 

96 h LC50 10 MHE >2 maal opl. [14] 

Oncorhynchus 
kisutch 

96 h LC50 10 MHE >2 maal opl. [14] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 12 MHE >2 maal opl. [14] 

Oncorhynchus 
nerka 

96 h LC50 10 MHE >2 maal opl. [14] 

Oncorhynchus 
tshawytscha 

96 h LC50 9 MHE >2 maal opl. [14] 

..Waterplanten       
Lemna gibba 11 d EC50 7,7 zuur  [14] 
Lemna gibba 14 d EC50 >2,31 MHE  [63] 
Myriophyllum 
spicatum 

14 d ErC50 0,276 zuur stengellengte; 
zie tekst 

[27] 

Myriophyllum 
spicatum 

14 d ErC50 0,0536 MHE stengellengte; 
zie tekst 

[27] 

..Weekdieren       
Crassostrea 
virginica 

96 h EC50 51 zuur immobiliteit; 
zoutwater 

[14] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Zuur/ 
Ester 

Opmerking Ref. 

..Algen       
Anabaena flos-aquae 120 h NOEC 0,073 MHE  [63] 
Navicula pelliculosa 72 h NOEC 16,3 zuur groeisnelheid [63] 
Navicula pelliculosa 72 h NOEC 0,17 MHE groeisnelheid [63] 
Raphidocelis 
subcapitata 

120 h NOEC 0,121 MHE  [14] 

Skeletonema 
costatum 

120 h NOEC 0,0854 MHE zoutwater [63] 

..Kreeftachtigen       
Daphnia magna 21 d NOEC 56 zuur reproductie [29] 
Daphnia magna 21 d NOEC 0,0605 MHE reproductie [63] 
  Vissen       
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Zuur/ 
Ester 

Opmerking Ref. 

Oncorhynchus 
mykiss 

21 d NOEC 100 zuur sterfte [29] 

Oncorhynchus 
mykiss 

21 d NOEC 0,2 MHE gedrag [29] 

..Waterplanten       
Lemna gibba 14 d NOEC 1,22 MHE aantal 

blaadjes 
[63] 

 
Gegevens Crassostrea 
De US EPA Ecotox Knowledgebase vermeldt 96-uurs EC50’s en NOEC’s 
voor immobiliteit van Crassotrea-larven uit studies met fluroxypyr en 
fluroxypyr-MHE. Voor de ester zijn er twee EC50’s van respectievelijk 
>0,79 en 0,068, de NOEC’s zijn 0,79 en <0,05. De NOEC’s zijn voor 
immobiliteit en gelden niet als chronische waarden. Daarom zijn ze niet 
meegenomen in de dataset. Er is een groot verschil tussen beide EC50’s. 
De waarden zijn afkomstig uit een database en het is niet mogelijk om 
te achterhalen waar het verschil vandaan komt. Daarom zijn deze 
waarden voor de MHE-ester niet meegenomen in de dataset.  
 
Aanvullende gegevens waterplanten 
1. EU dossier: toetsen met Myriophyllum 
De DAR bevat alleen Lemna-testen en vermeldt dat vanwege het 
werkingsmechanisme als auxine remmer een tweede plantensoort 
getest had moeten worden. Uit een rapport van EFSA uit 2015 blijkt dat 
er twee aanvullende studies zijn geleverd met de waterplant 
Myriophyllum spicatum [26]. Deze studies worden ook gebruikt in het 
Nederlandse toelatingsbesluit voor een middel op basis van fluroxypyr-
meptyl, dat ErC50’s vermeldt van 0,276 mg/L voor fluroxypyr en 
0,0536 mg/L voor fluroxypyr-MHE [27]. Eerstgenoemde waarde is ook 
de basis van het toelatingscriterium voor fluroxypyr van 27,6 µg/L in de 
BMA [19]. Het toelatingsbesluit vermeldt geen NOEC’s omdat de 
toelating is gebaseerd op EC50-waarden.  
De samenvatting van de plantenstudie is niet openbaar beschikbaar, 
maar uit het EFSA-document is af te leiden dat de ErC50 van 
0,0536 mg/L voor fluroxypyr-MHE waarschijnlijk is berekend op basis 
van gemeten concentraties van fluroxypyr-MHE in de waterfase aan het 
begin van de studie en van fluropxyr aan het einde van de studie14. 
EFSA vindt dit geen goede werkwijze, omdat beide moleculen verschillen 
in toxiciteit en er bij gebrek aan tussentijdse metingen niet kan worden 
nagegaan in hoeverre de effecten zijn toe te schrijven aan de ester of 
het zuur [26]. De ErC50 van 0,0536 mg/L is echter wel de laagste 
toxiciteitswaarde voor fluroxypyr-MHE en is daarom toch opgenomen in 
de dataset voor de huidige MKN-afleiding. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat er in de test geen chronische blootstelling aan 
fluroxypyr-MHE heeft plaatsgevonden. Omdat fluroxypyr-MHE is 
omgezet in fluroxypyr en het zuur minder toxisch is dan de ester, is de 

 
14 Het EFSA-document vermeldt het volgende “Indeed, concentrations of fluroxypyr-meptyl decreased below the 
LOQ at the end of the test (14 days). According to the measurement, most of fluroxypyr-meptyl was 
transformed into fluroxypyr acid. The RMS proposed to calculate a geomean concentration using the initial 
concentration of fluroxypyr-meptyl and the final concentration of fluroxypyr acid.” 
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ErC50 mogelijk een onderschatting van de toxiciteit bij chronische 
blootstelling aan fluroxypyr-MHE (als die in het veld zou plaatsvinden).  
 
2. US EPA Ecotox Knowledgebase 
De US EPA Ecotox Knowledgebase bevat ook twee studies met 
M. spicatum. De eerste referentie uit de US EPA Ecotox Knowledgebase 
is een studie waarin deze plant is blootgesteld aan fluroxypyr in 
verschillende testsystemen met EC50’s tussen 0,07 en 0,42 mg/L [64]. 
Vanwege het grote verschil tussen beide waarden is de studie 
geraadpleegd. De hoogste EC50 is voor stengellengte uit een 14-daagse 
test in water volgens een protocol dat vergelijkbaar is met de later 
gepubliceerde richtlijn OECD 238. De laagste EC50 van 0,07 mg/L is voor 
gewicht na 30 dagen blootstelling in een microcosmos (binnen), waarbij 
de planten in potten zijn blootgesteld samen met twee andere 
plantensoorten (Glyceria maxima en Landoltia punctata). Bij deze EC50 
kon echter geen betrouwbaarheidsinterval worden bepaald. De auteurs 
gebruiken zelf als laagste effectwaarde de 30-daagse EC50 van 
0,09 mg/L (95% CI 0,04-0,11 mg/L) voor stengellengte uit dit 
microcosmos experiment. In beide testsystemen was de groeisnelheid 
van de controle vergelijkbaar na 14 en 16 dagen (ca. 0,075 per dag), 
maar in de microcosmos werd de groeisnelheid daarna lager (0,05 per 
dag na 30 dagen). In het artikel wordt nog een derde testsysteem 
genoemd, namelijk een single species test waarbij planten in potten zijn 
blootgesteld volgens de latere richtlijn OECD 239. Dit systeem is echter 
niet gebruikt voor fluroxypyr. 
 
De US EPA Knowledgebase vermeldt ook 51-daagse NOEC’s van 
≤5 mg/L voor sterfte van de macrophyten G. maxima, L. punctata en 
M. spicatum. Deze waarden komen uit een microcosmos experiment met 
potplanten dat binnen is uitgevoerd [65]. Dit is zeer waarschijnlijk de 
eindrapportage van het hierboven genoemde 30-dagen experiment met 
fluroxypyr, de gerapporteerde pH en DT50 zijn namelijk gelijk aan die in 
het voorgaande artikel. In het voorgaande artikel staat inderdaad dat 
planten tot 51 dagen na toepassing zijn bemonsterd, maar worden 
alleen de resultaten van 16 en 30 dagen gebruikt ter vergelijking met de 
andere testsystemen. Ook deze tweede studie is geraadpleegd, maar de 
NOEC’s zoals gerapporteerd door de US EPA konden niet worden herleid 
uit de studie. De auteurs konden alleen EC50’s berekenen voor 
M. spicatum na 37 dagen blootstelling en voor L. punctata na 32 dagen, 
en dan alleen voor de parameters wortellengte en -gewicht. De 
groeisnelheid van de controle-planten na 37 dagen was veel lager dan 
na 9 dagen, waardoor de effectwaarden na langere blootstelling niet 
goed zijn te interpreteren. De tekst lijkt erop te wijzen dat alle 
Myriophyllum-planten (inclusief de controleplanten) na 51 dagen dood 
waren, maar er is geen informatie over het tijdstip van sterfte. In het 
hierboven besproken artikel wordt geen melding gemaakt van sterfte 
van de planten. Voor de twee andere soorten staat geen verwijzing naar 
sterfte in de tekst en wordt alleen aangegeven dat fluroxypyr zeer lichte 
effecten had.  
 
Vanwege de onduidelijkheid over de prestatie van het systeem worden 
de resultaten van het microcosmos-experiment niet gebruikt en blijft 
voor M. spicatum alleen de acute 14-daagse EC50 van 0,42 mg/L over uit 
de test met water. Deze EC50 is hoger dan de ErC50 van 0,276 mg/L uit 
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de Europese en Ctgb-beoordeling. en is niet opgenomen in de dataset, 
omdat bij de i-MKN-afleiding alleen de laagste waarde per soort wordt 
gebruikt. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
Uit de hierboven gepresenteerde gegevens blijkt dat fluroxypyr-MHE 
(veel) toxischer is dan fluroxypyr. Dit komt mogelijk doordat de ester 
beter wordt opgenomen dan het zuur. Er wordt voor beide vormen een 
i-MKN afgeleid. De hoofdtekst gaat in op de vraag welke i-MKN moet 
worden gebruikt in combinatie met de meetgegevens in 
oppervlaktewater (zie 3.8.3). 
 
Fluroxypyr 
i-JG-MKNzoet 

 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet 
getriggerd  

 

i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,276 mg/L / 1000 = 
0,28 µg/L  
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
16,3 mg/L / 100 = 
0,16 mg/L  
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Nee  
i-JG-MKNzoet, eco = laagste 
van i-JG-MKNzoet, eco-acuut 
en i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 12 
12 i-JG-MKNzout, eco = 

i-JG-MKNzoet, eco/10 
i-JG-MKNzout, eco = 
0,28 µg/L / 10 =  
0,028 µg/L = 28 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen  niet afgeleid 
i-JG-MKNzoet =  0,28 µg/L  
i-JG-MKNzout =  28 ng/L  
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i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,276 mg/L / 10 = 
28 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
28 µg/L / 10 = 
2,8 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 28 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco =  2,8 µg/L 

 
Fluroxypyr-MHE 
i-JG-MKNzoet 
Er is geen ADI voor fluroxypyr-MHE, daarom is de 
i-JG-MKNwater, voedselketen berekend op basis van de ADI voor fluroxypyr na 
correctie voor het molgewicht. Fluroxypyr-MHE wordt in proefdieren snel 
omgezet in fluroxypyr en het is aannemelijk dat dit in mensen ook 
gebeurt. Daarmee is de ADI voor fluroxypyr naar verwachting 
beschermend voor eventuele inname van fluroxypyr-MHE. 
 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
97 mg/kg 

1,15 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
140 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
2,5 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
97 mg/kg / 3837 L/kg x 10 = 
0,0036 mg/L = 3,6 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
In de bioaccumulatiestudie werdfluoroxypyr-MHE snel omgezet in het 
zuur en de berekende BCF-waarde van 3837 L/kg biedt een ruime 
marge ten opzichte van de experimentele waarde van 27 L/kg. Omdat 
met de berekende BCF en de bijbehorende BMF de voedselketenroute 
niet kritisch is ten opzichte van de i-JG-MKNzoet, eco (zie onder) zijn de 
risico’s voor de voedselketen voldoende afgedekt. 
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i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch 

 
hogere veiligheidsfactor voor 
acuut toegepast, zie tekst onder 
tabel 

i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 
L(E)C50,min / AF = 
0,0536 mg/L / 5000 = 
0,0107 µg/L = 11 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,0605 mg/L / 100 = 
0,605 µg/L = 61 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Nee  
i-JG-MKNzoet, eco = laagste 
van i-JG-MKNzoet, eco-acuut 
en i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 12 
12 i-JG-MKNzout, eco = 

i-JG-MKNzoet, eco/10 
i-JG-MKNzout, eco = 
11 ng/L / 10 =  
1,1 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 3,6 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 11 ng/L 
i- JG-MKNzout, eco = 1,1 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  11 ng/L  
i-JG-MKNzout =  1,1 ng/L  

 
Zoals hierboven is gemeld, is de acute ErC50 van 0,0536 mg/L voor 
M. spicatum waarschijnlijk gebaseerd op het gemiddelde van de 
gemeten concentraties van fluroxypyr-MHE aan het begin en fluorxypyr 
aan het einde van de studie. Omdat fluroxypyr-MHE is omgezet in het 
minder toxische zuur, is de chronische toxiciteit van de ester 
waarschijnlijk onderschat. Bij een complete acute basisset wordt 
normaliter een veiligheidsfactor van 1000 gebruikt voor de afleiding van 
de i-JG-MKN op basis van acute data. Vanwege de onzekerheid over de 
blootstelling aan de ester, is gekozen voor een hogere veiligheidsfactor 
van 5000. De relevantie van fluroxypyr-MHE voor de veldsituatie wordt 
besproken in de hoofdtekst, zie paragraaf 3.8.3. 
  



RIVM-briefrapport 2022-0210 

Pagina 99 van 147 

i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

hogere veiligheidsfactor toegepast; 
zie tekst onder tabel 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,0536 mg/L / 100 = 
0,54 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
0,54 µg/L / 10 = 
0,054 µg/L = 54 ng/L 

 
Voor een specifiek werkende stof volstaat normaliter een 
veiligheidsfactor van 10 als er acute gegevens zijn voor relevante 
gevoelige soorten. Het is echter niet bekend in hoeverre de ErC50 is 
beïnvloed door de afname van de concentraties fluroxypyr-MHE tijdens 
de test. Daarom is een hogere veiligheidsfactor van 100 toegepast. 
 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 0,54 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco =  54 ng/L 
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10. Folpet 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Folpet 
IUPAC-naam N-(trichloromethylthio) phthalimide 
CAS-nummer 133-07-3 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Imides 

Bekend gebruik Fungicide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Folpet is een niet-specifiek niet-systemisch 
fungicide. Het remt een groot aantal 
oxidatieve enzymen. Folpet reageert met de 
sulfhydryl groepen. 

FRAC indeling Code M04: multi site contact activity; 
phtalamides [43] 

Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geharmoniseerde classificatie Carcinogeen 
Cat. 2 (H351), i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd 

Molecuulformule C9H4Cl3NO2S 
Smiles O=C(N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(=O)c1cccc2)c12 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 296,6   
Verschijningsvorm wit poeder  [31] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

0,80 25 °C [31] 
0,50 15 °C [31] 

Log Kow 3,107  [31] 
Dampspanning [Pa] 1,5 x 10-5 25 °C; 98,3% zuiver [31] 

7,6 x 10-6 20 °C; 98,1% zuiver [31] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

5,6 x 10-3 25 °C; 98,3% zuiver [31] 

pKa  dissocieert niet bij 
de pH-ranges van 
waterige oplossing 

[31] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable ja  [31] 
DT50 hydrolyse 1,3 h pH 7; 25 °C [31] 

2,9 h pH 5, 25 °C [31] 
59 sec pH 9, 25 °C [31] 

DT50 water/sediment [d] 0,4 h hele systeem [31] 
Log Koc  2,1 geomean Koc 127 

L/kg (n=6)  
[31] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 56 hele vis; 

genormaliseerd 
5% vet 

[31,66] 

74 berekend; log Kow 
3,0 

[11] 

BMF 1 log Kow 3,0 [11] 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,1 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
De werkzame stof folpet is door snelle hydrolyse instabiel in water. De 
DT50 voor hydrolyse ligt tussen 59 seconden bij pH 9 en 2,9 uur bij pH 
5. Bij een neutrale pH-waarde is de DT50 1,3 uur [31]. In alle testen in 
de RAR is de gemeten concentratie <80% van de nominale concentratie, 
maar de testen worden dan alsnog goedgekeurd wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van de gemeten concentraties. Echter er wordt ook 
aangegeven dat de testresultaten twijfelachtig zijn op het moment dat 
alle gemeten waarden <detectiegrens zijn 4 uur na de start van de test, 
zoals bij de algentest het geval is [66]. De Rapporteur Member State 
vindt de waarden van de algentest echter valide omdat deze test nu 
eenmaal onder statische condities uitgevoerd dient te worden. De testen 
van de overige organismen zijn uitgevoerd in semi-statische of 
doorstroomsytemen. Deze studies zijn wel opgenomen in de huidige 
dataset. Voor de data uit de US EPA Ecotox Knowledgebase is naast 
zuiverheid en formulering ook gekeken of de stof analytisch is gemeten. 
Als dit niet het geval is of als dit niet wordt vermeld, zijn de testen niet 
opgenomen in de dataset. 
 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC50 >3,27 groeisnelheid; 
concentraties 
<LOD na 4 u 

[66] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

96 h EC50 0,160 zoutwater [66] 

Daphnia magna 48 h EC50 0,020  [66] 
  Vissen      
Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 0,0655  [66] 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 0,047  [66] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 0,015  [66] 

  Amfibiën      
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

Xenopus 
tropicalis 

7 d LC50 0,75  [14] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC10 1,81 groeisnelheid; 
concentraties 
<LOD na 4 
uur 

[66] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 0,0018 

(1,8 µg/L) 
reproductie; 
zie tekst 

 

  Vissen      
Pimephales 
promelas 

33 d NOEC 0,00881 
(8,81 µg/L) 

ELS; 
reproductie; 
zie tekst 

[66] 

  Amfibiën      
Xenopus laevis 21 d NOEC ≥0,0096 AMA; lengte, 

gewicht 
[66] 

 
Voor de reproductiestudie met Daphnia magna wordt in de RAR [66] een 
NOEC voorgesteld van 0,00031 mg/L (0,31 µg/L) op basis van een 
significant lager aantal nakomelingen bij de daarop volgende 
concentratie van 0,0011 mg/L. Bij de eerstvolgende concentratie van 
0,0018 mg/L was het aantal nakomelingen echter weer vergelijkbaar 
met de controle (zie tabel hieronder). In de LoE staat een NOEC van 
0,0018 mg/L en die wordt hier overgenomen. 
 
Mean 
measured 
concentrations 
[mg ai/L] 

% 
survival 
of P1 

Mean 
length 
of P1 

Mean 
offspring/ 
adult/day 

Mean length to 
first brood 
[days] 

Control 100 4.3 9.9 9 
Solvent control 93 4.3 9.7 9 
Pooled control - 4.3 9.8 9 
0.00031 93 4.3 9.8 9 
0.0011 98 4.3 8.3*** 9 
0.0018 98 4.4 9.9 9 
0.0085 90 4.0** 8.2** 9 
0.017 0* - - - 

*  Statistically significant compared to the control using one-way analysis of 
variance (ANOVA) and Dunnett’s test. 

**  Statistically significant compared to the pooled control using one-way analysis of 
variance (ANOVA) and Dunnett’s test. 

***  Effect identified as being statistically different to the control but not considered 
compound-related effect. 
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Voor Pimephales promelas vermeldt de LoE een NOEC van 0,0081 mg/L, 
de samenvatting in de DAR geeft een NOEC van 0,00881 mg/L. Het lijkt 
erop dat er in de LoE een typefout is gemaakt, omdat de NOEC uit de 
DAR overeenkomt met de gerapporteerde gemeten concentratie. Een 
tweede studie met dezelfde soort leverde een 35-daagse NOEC van 
0,011 mg/L. De lagere NOEC van 0,00881 mg/L is overgenomen. 
 
Er is ook een chronische ELS-test met Oncorhynchus mykiss, maar deze 
is uitgevoerd met een herhaalde pulsdosering, waarbij een 80,6% 
formulering 12 keer is toegediend met tussenpozen van 6-7 dagen. De 
NOEC was 100 µg folpet/L (nominaal), gebaseerd op het percentage 
overleving van de eieren. De actuele concentraties waren 10 uur na 
dosering niet meer meetbaar. Het blootstellingsregime is niet relevant 
voor de afleiding van de i-JG-MKNeco en de studie is niet opgenomen in 
de dataset. 
 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

0,1 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
12,2 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
0,16 mg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCF/BMF = 
12,2 mg/kg / 74 L/kg /1 = 
0,16 mg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,015 mg/L / 1000 = 
0,015 µg/L = 15 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
1,8 µg/L / 100 =  
0,018 µg/L = 18 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Nee15  
i-JG-MKNzoet, eco = laagste 
van i-JG-MKNzoet, eco-acuut 
en i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 12 
12 i-JG-MKNzout, eco = 

i-JG-MKNzoet, eco/10 
i-JG-MKNzout, eco =  
15 ng/L / 10 = 1,5 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 0,16 mg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 15 ng/L 
i- JG-MKNzout, eco = 1,5 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  15 ng/L  
i-JG-MKNzout =  1,5 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

3 gebruik QSAR’s mogelijk?  
4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over schimmels 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,015 mg/L / 100 = 
0,15 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
0,15 µg/L / 10 = 
0,015 µg/L = 15 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 0,15 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco =  15 ng/L 

 
  

 
15 De in de tekst besproken NOEC voor Oncorhynchus mykiss uit de ELS-test met herhaalde pulsdosering is niet 
bruikbaar als chronische waarde omdat de actuele concentraties 10 uur na dosering niet meer meetbaar waren. 
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11. Jodosulfuron-methyl-natrium 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Jodosulfuron-methyl-natrium 
IUPAC-naam Methyl-4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-

1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate, 
sodium salt 

CAS-nummer 144550-36-7 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

- 

Bekend gebruik Herbicide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Selectief systemisch sulfonylurea herbicide, 
remt acetolactaat synthase, verhindert 
aanmaak leucine, isoleucine en valine en 
voorkomt stengelgroei 

HRAC indeling 2: inhibition of acetolactate synthase [54] 
Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet getriggerd 

Molecuulformule C14H13IN5NaO6S 
Smiles CC1=NC(=NC(=N1)OC)NC(=O)[N-

]S(=O)(=O)C2=C(C=CC(=C2)I)C(=O)OC.[Na+] 
Structuurformule  

 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 52,3   
Verschijningsvorm beige 

kristal-
vormig 
poeder 

 [67] 

Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

60000 pH 7,6; 
gedestilleerd water 

[67] 

Log Dow 1,96 25 °C; pH 4 [67] 
-0,70 25 °C; pH 7 [67] 
-1,15 25 °C; pH 10 [67] 

Dampspanning [Pa] 2,6 x 10-9 20 °C [67] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

2,29 x 10-11  [67] 

pKa 3,22 geïoniseerd bij 
milieurelevante 
pH’s 

[45,67] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable - geen data [67] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
DT50 hydrolyse [d] ≥362 pH 6, 7, 9; 

20 °C 
[67] 

DT50 water/sediment [d] 19,8 20 °C; 
gemiddelde; 
range 11,3-33,9 

[67] 

Log Koc  1,52 geomean 
Koc=33,4 L/kg 
(n=9) 

[67] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 9,2 berekend log Kow 

1,96; stof 
ioniseert, buiten 
domein QSAR 

[11] 

BMF 1 log Kow 1,96 [11] 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,03 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Navicula 
pelliculosa 

96 h EC50 >100 groeisnelheid [67] 

Raphidocelis 
subcapitata 

96 h EC50ErC50 0,152 groeisnelheid [68] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

96 h LC50 >100 zout water [68] 

Daphnia magna 48 h EC50 >100  [68] 
  Vissen      
Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 >100 zout water [68] 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 >100  [68] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 >100  [68] 

  Weekdieren      
Crassostrea gigas 96 h EC50 >120 immobiliteit [14] 
  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 0,00134 groeisnelheid 

op basis van 
frond 
number 

[68] 

Myriophyllum 
spicatum 

14 d EyC50 0,00203 stengellengte [68] 
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Navicula 
pelliculosa 

96 h NOEC ≥100 groeisnelheid [67] 

Raphidocelis 
subcapitata 

96 h NOEC 0,018 groeisnelheid [68] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d EC10 7,9 reproductie [68] 
  Vissen      
Oncorhynchus 
mykiss 

28 d NOEC 7,79 groei [68] 

Pimephales 
promelas 

35 d NOEC ≥9,8 ELS; groei [68] 

      
  Waterplanten      
Elodea 
canadensis 

10 d NOEC 0,00046 biomassa [68] 

Lemna gibba 7 d 
6 w 

NOEC 0,00040 frond number [68] 

Myriophyllum 
spicatum 

14 d NOEC 0,00089 stengellengte [68] 

 
De studie met Navicula pelliculosa is volgens de tekst in de RAR niet 
valide, maar wel opgenomen in LoE en toegevoegd aan de huidige 
dataset.  
 
De RAR bespreekt ook een studie met Anabaena flos-aquae (96-uurs 
ErC50 1,7 mg/L), deze is afgekeurd vanwege het ontbreken van 
exponentiële groei in de controle. Hetzelfde geldt voor een studie met 
Skeletonema costatum (72-uurs ErC50 68 mg/L) en een 14-daagse 
studie met Lemna gibba. Voor deze soorten staan er ook EC50-waarden 
in de US EPA Ecotox Knowledgebase, afkomstig uit de OPP Pesticide 
Ecotoxicity Database van de US EPA. Omdat het precies dezelfde set 
soorten betreft en de teststof dezelfde zuiverheid heeft, is het goed 
mogelijk dat het dezelfde studies betreft als die voor het Europese 
dossier zijn aangeleverd. Het jaartal van de studies lijkt dat te 
bevestigen. Daarom is de conclusie van het Europese dossier gevolgd. 
 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet 
getriggerd  
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i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
1,34 µg/L / 1000 =  
1,3 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,40 µg/L / 100 =  
4,0 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja  
Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 
9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Herbicide en 

waterplanten getest. 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 40 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
40 ng/L / 10 =  
4,0 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen  niet afgeleid 
i-JG-MKNzoet =  40 ng/L  
i-JG-MKNzout =  4,0 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

3 gebruik QSAR’s mogelijk?  
4 Bereken i-MACzoet, eco 

 
i-MAC-MKNzoet, eco = 
EC50,min / AF =  
1,34 µg/L / 10 = 
0,13 µg/L 
 5 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 

i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
0,13 µg/L / 10 = 
13 ng/L  

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 0,13 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 13 ng/L 
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12. Milbemectine 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Milbemectine 
IUPAC-naam A mixture of 

Milbemycine A3 
(10E,14E,16E,22Z)-1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R, 
20R,21R,24S)-=21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13, 
22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo 
[15.6.1.= 14.8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-
tetraene-6-spiro-2’-tetrahydro-pyran-2-one 
 
and 
 
Milbemycine A4 
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R, 
20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-=dihydroxy-
5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetra-
cyclo[15.6.1. 14.8020,24]=pentacosa-10,14, 
16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-
one 

Naam bij ECHA [reaction mass of milbemycin A3 (CAS No 
51596-10-2) and milbemycin A4 (CAS No 
51596-11-3) (30:70)]; milbemectin (ISO) 

CAS-nummer Milbemycine A3: 51596-10-2 
Milbemycine A4: 51596-11-3 

Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Esters, Vinyl/Allyl Ethers, Vinyl/Allyl Alcohols 

Bekend gebruik Acaricide en insecticide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Werkt op het perifere zenuwstelsel via 
interferentie met de neurotransmitter gamma-
aminobutyrinezuur (GABA) 

IRAC indeling 6: Glutamate-gated chloride channel (GluCl) 
allosteric modulators [51] 

Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde of 
genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege 
log Kow ≥ 3 L/kg 

Molecuulformule Milbemycine A3 
C31H44O7 
Milbemycine A4 
C32H46O7 

Smiles Milbemycine A3 
CC1CC(C)=CCC2CC(CC3(CCC(C)C(C)O3)O2)O
C(=O)C2C=C(C)C(O)C3OCC(=CC=C1)C32O 
Milbemycine A4 
CC1CC(C)=CCC2OC3(CCC(C)C(CC)O3)CC(C2)
OC(=O)C4C=C(C)C(O)C5OCC(C45O)=CC=C1 
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Stofnaam Milbemectine 
Structuurformule 

 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 528,7 

542,7 
Milbemycine A3 
Milbemycine A4 

 

Verschijningsvorm wit poeder  [69] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

0,0072316 20 °C [69] 
2,68 MA3; 20 °C [69] 
4,55 MA4; 20 °C [69] 
0,0012 MA3; berekend met 

log Kow 6,54 
[48] 

Log Kow 6,54 MA3; 25 °C [69] 
7,00 MA4; 25 °C [69] 

Dampspanning [Pa] <1,3 x 10-5 MA3 en MA4 [69] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

9,93 x 10-4 milbemectin; zie 
tekst 

[69] 

2,63 x 10-3 MA3; 20 °C [69] 
1,59 x 10-3 MA4; 20 °C [69] 

 
16 In Volume 3 - B.2 staat 7,23 mg/L., maar dit is zeer waarschijnlijk een vergissing. Gezien de log Kow lijkt de 
gerapporteerde oplosbaarheid van MA3 en MA4 ook twijfelachtig. 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
 3,83 x 10-10 MA3; berekend, 

bond-methode 
[48] 

pKa - de stof is neutraal 
bij milieurelevante 
pH’s 

[45,69] 

 
De Henry-coëfficiënten uit de LoE zijn berekend met een 
wateroplosbaarheid van 7,23 mg/L, terwijl de wateroplosbaarheid in de 
LoE staat aangeduid als 7,23 µg/L. De berekende waarde uit Epi Suite 
duidt ook op een veel lagere Henry-coëfficiënt. en wordt als beste 
schatting beschouwd. 
 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable Nee  [69] 
DT50 hydrolyse [d] 12 pH 5; 25 °C [69] 

260 pH 7; 25 °C [69] 
226 pH 9; 25 °C [69] 

DT50 water/sediment [d] 62,7 20 °C [69] 
Log Koc  3,42 geomean Koc 2615 L/kg 

(n=4) 
[69] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 44159 MA3; berekend;  

log Kow 6,54 
[11] 

45709 MA4; berekend;  
log Kow 6,54 

[11] 

BMF [-] 10 log Kow 6,5 [11] 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,03 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

120 h ErC50 >2 27,04% MA3, 
68,71% MA4; 
waarde  
>2 maal 
oplosbaarheid 

[70] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

96 h LC50 0,00027 
(0,27 µg/L) 

zie tekst; 
MA4+MA3; 
zoutwater 

[14] 

Cladocera, 
Daphnidiae 

48 h EC50 0,0627 1% EC 
formulering; 
gemeten 

[71] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

Copepoda, 
Cyclopoidae 

48 h EC50 0,0859 1% EC; 
gemeten 

[71] 

Daphnia magna 48 h EC50 0,011 
(11 µg/L) 

29,2% MA3, 
67,4% MA4 

[70] 

  Vissen      
Cyprinodon 
variegatus 

96h LC50 0,025 27,96% MA3, 
68,97% MA4; 
zoutwater; 
>2 maal opl. 

[70] 

Cyprinus carpio 96h LC50 0,035 27,96% MA3, 
68,97% MA4; 
>2 maal opl. 

[70] 

Lepomis 
macrochirus 

96h LC50 0,028 27,96% MA3, 
68,97% MA4; 
>2 maal opl. 

[70] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96h LC50 0,0044 
(4,4 µg/L) 

27,96% MA3, 
68,97% MA4 

[70] 

Pimephales 
promelas 

96h LC50 0,035 27,96% MA3, 
68,97% MA4; 
>2 maal opl. 

[70] 

  Insecten      
Cladocera, 
Copepoda, 
Chaoboridae, 
Baetidae, 
Planorbidae, 
Rotatoria (not 
valid) 

72 h NOEC 0,025 1% EC; 
nominaal 

[71] 

Chaoboridae 48 h EC50 0,0493 1% EC; 
gemeten 

[71] 

Chironomidae 48 h EC50 0,0118 1% EC; 
initieel 
gemeten 

[71] 

Ephemeroptera, 
Baetidae 

48 h EC50 0,461 1% EC; 
gemeten 

[71] 

  Weekdieren      
Crassostrea 
gigas 

96 h EC50 0,0058 
(5,8 µg/L) 

MA4+MA3 (zie 
tekst); 
zoutwater; 
immobiliteit 

[14] 

Gastropoda, 
Planorbidae 

48 h EC50 0,187 1% EC; 
gemeten 

[71] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmer- 
king 

Ref. 

  Algen      
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmer- 
king 

Ref. 

Raphidocelis 
subcapitata 

96 h NOEC ≥2 groeisnelheid; 
27,04% MA3, 
68,71% MA4; 
>2 maal opl. 

[70] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 0,00012 

(0,12 µg/L) 
reproductie; 
29,2% MA3, 
67,4% MA4 

[70] 

  Vissen      
Oncorhynchus 
mykiss 

88 d NOEC 0,00065 
(0,65 µg/L) 

groei; 
27,96% MA3, 
68,97% MA4 

[68] 

 
De testen met A. bahia en C. virginica zijn in de US EPA Ecotox 
Knowledgebase opgenomen onder CAS 51596-11-3. Dit is het CAS-
nummer voor MA4. De US EPA Ecotox Knowledgebase gebruikt echter 
hetzelfde CAS-nummer ook voor de testen die volgens de RAR zijn 
uitgevoerd met het technische mengsel van MA3 en MA4. Volgens de 
Amerikaanse OPP Pesticide Ecotoxicity Database zijn de testen 
inderdaad uitgevoerd met een mengsel van MA3 en MA417 en dus worden 
de uitkomsten in de huidige beoordeling ook toegeschreven aan het 
mengsel. 
 
De waarden voor insecten in bovenstaande tabel zijn afkomstig uit 
screeningstesten met een 1% EC-formulering. Op basis hiervan lijken 
insecten niet gevoeliger te zijn dan kreeftachtigen. De RAR vermeldt 
verder nog een acute 48-uurs EC50 van 10 µg werkzame stof/L voor 
Chironomidae en een 72-uurs NOEC van 12,5 µg w.s./L voor Tubificidae, 
afkomstig uit een screeningsstudie uitgevoerd met een 1% formulering 
in aanwezigheid van sediment [71]. Beide waarden zijn berekend op 
basis van nominale concentraties in de waterfase en niet bruikbaar 
omdat de actuele concentratie in de waterfase niet bekend is. Er is ook 
een 28-daagse chronische studie met Chironomus riparius in 
aanwezigheid van sediment. De NOEC van deze studie was 6,3 µg MA4/L 
op basis van nominale initiële concentraties. Deze studie is niet volgens 
de huidige richtlijnen uitgevoerd en is volgens de RAR niet bruikbaar 
omdat alleen MA4 is getest. Bovendien is de nominale initiële 
concentratie niet bruikbaar voor het afleiden van de i-MKN. 
 
De risicobeoordeling in de RAR maakt verder gebruik van een 
microcosmstudie met twee toepassingen van een 1% formulering met 
een interval van 10 dagen. Deze studie leverde een NOEC van 
0,058 µg/L (nominaal). Verder zijn er chronische studies waarin 
Gammarus pulex, Asellus aquaticus, Cloeon dipterum en Chaoborus 
obscuripes gedurende 28 dagen zijn blootgesteld aan twee doseringen 
van een 1% formulering met een interval van 10 dagen. De laagste 
NOEC was 0,19 µg w.s./L, uitgedrukt als gemiddelde concentratie. De 
concentraties zijn berekend op basis van metingen in twee concentraties 
en zijn dus gebaseerd op geëxtrapoleerde waarden. De evaluatie van 
 
17 https://ecotox.ipmcenters.org/details.cfm?recordID=16543 
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deze ‘higher tier’ studies valt buiten de reikwijdte van de indicatieve 
methodiek. 
 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet 
getriggerd  

 

 
Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
1217 mg/kg 

0,03 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
3,7 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
25 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
3,7 mg/kg / 45709 L/kg x 10= 
8,0 ng/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  = 

L(E)C50,min / AF = 
0,27 µg/L / 1000 =  
0,27 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF =  
0,12 µg/L / 100 =  
0,0012 µg/L = 1,2 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Nee. Kies laagste van 
i-JG-MKNzoet, eco-acuut en 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

= 0,27 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,27 ng/L / 10 =  
0,027 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 
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selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 8,0 ng/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 0,27 ng/L 
i- JG-MKNzout, eco = 0,027 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  0,27 ng/L  
i-JG-MKNzout =  0,027 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

3 gebruik QSAR’s mogelijk?  
4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over mijten 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
EC50,min / AF =  
0,27 µg/L / 100 = 
2,7 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
2,7 ng/L / 10 = 
0,27 ng/L  

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 2,7 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 0,27 ng/L 
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13. Penflufen 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Penflufen 
IUPAC-naam 2'-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-

dimethylpyrazole-4-carboxanilide 
CAS-nummer 494793-67-8 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Amides, Pyrazoles/Pyrroles 

Bekend gebruik Fungicide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Anilide, werkt door remming van het enzym 
succinaatdehydrogenase (SDH) 

FRAC indeling Code 7. MoA group C2: respiration; SDHI 
(Succinate dehydrogenase inhibitors). Target site: 
complex II: succinate-dehydrogenase [43] 

Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger 
voedselketen 

Geharmoniseerde classificatie Carcinogeen Cat. 2 
(H351), i-JG-MKNwater, voedselketen wordt getriggerd 

Molecuulformule C18H24FN3O 
Smiles O=C(c1c(nn(c1F)C)C)Nc2ccccc2C(C)CC(C)C 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 317,4  [72] 
Verschijningsvorm wit poeder  [72] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

12,4 20 °C; pH 6,5 [72] 
11,0 20 °C; pH 4 
10,9 20 °C; pH 7 
11,2 20 °C; pH 9 

Log Kow 3,3 25 °C, pH 4, 7 en 9 [72] 
Dampspanning [Pa] 4,1 x 10-7 20 °C [72] 

1,2 x 10-6 25 °C 
1,7 x 10-4 50 °C 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

1,05x 10-5 dist. water; pH 6,5 [72] 
1,18 x 10-5 pH 4,0 
1,19 x 10-5 pH 7,1 
1,16 x 10-5 pH 8,9 

pKa - geen dissociatie in 
range pH 1-12; 
neutraal bij 
milieurelevante 
pH’s 

[45,72] 
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3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable geen data [72] 

nee [48] 
DT50 hydrolyse stabiel pH 5, 7, 9; 50 °C [72] 
DT50 water/sediment 221 d systeem [72] 
Log Koc  2,45 gem. Koc 279,9 L/kg 

(n=5); geomean Koc 
272 L/kg 

[72] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 16 experimenteel, 

gemeten actieve 
stof; BCF 12 L/kg 
genormaliseerd 
naar 6% vet, 
zonder groei 
correctie 

[72,73] 

 127 berekend; log Kow 
3,3 

[11] 

BMF 1 log Kow 3,3 [11] 
 
Als verder wordt gerekend met de hoogste berekende BCF, is de 
i-JG-MKNwater, voedselketen niet kritisch. Daarom is de experimentele studie 
niet verder beoordeeld. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,04 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h ErC50 >5,1  [74] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

96 h EC50 2,5 zoutwater [74] 

Daphnia magna 48 h EC50 >4,66 immobilisatie [74] 
Procambarus 
clarkii 

96 h LC50 >4,5  [74] 

  Vissen      
Cyprinus carpio 96 h LC50 0,103  [74] 
Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 1,15 zoutwater [74] 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 0,45  [74] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 0,31  [74] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

Pimephales 
promelas 

96 h LC50 0,116  [74] 

  Insecten      
Chironomus 
dilutus 

10 d LC50 >8,28 groei; spiked 
sediment 
test; LC50 op 
basis van 
gemeten 
concentraties 
in poriewater  

[74] 

  Weekdieren      
Crassostrea 
virginica 

96 h EC50 1,3 zoutwater [74] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 >4,7 # fronds; 

drooggewicht 
[74] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h NOErC 0,52 4% effect bij 
LOEC; ErC10 
tussen 2,3 en 
5,1 mg/L 

[74] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC ≥ 1,53  [74] 
  Vissen      
Pimephales 
promelas 

35 d NOEC 0,0234 groei [74] 

  Insecten      
Chironomus 
dilutus 

10 d NOEC 0,780 groei; spiked 
sediment 
test; NOEC 
op basis van 
gemeten 
concentraties 
in poriewater  

[74] 

  Weekdieren      
Crassostrea 
virginica 

96 h NOEC 0,023 schelpgroei 
NOEC <0,23 
(30% effect 
bij LOEC); 
verder met 
0,23 / 10 

[74] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d NOErC 2,4 # fronds [74] 
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In de test met Crassostrea virginica was er 30% remming van 
schelpgroei bij de laagste testconcentratie van 0,23 mg/L. Bij de 
eerstvolgende concentratie van 0,44 mg/L was er 11% remming (niet 
significant) en daarboven 35, 61 en 57% remming bij 0,90, 1,4 en 
3,2 mg/L. Volgens de indicatieve methodiek wordt verder gerekend met 
een LOEC/10. De LOEC is onzeker vanwege het ontbreken van een 
duidelijke concentratie-effectrelatie, maar de resulterende NOEC van 
0,023 mg/L is nagenoeg gelijk aan de 35 daagse NOEC van 
0,0234 mg/L voor Pimephales promelas. Daarom wordt verder gerekend 
met een NOEC van 0,023 mg/L. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
4,9 mg/kg 

0,04 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
4,9 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
0,30 mg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
4,9 mg/kg / 127 L/kg x 1= 
0,039 mg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
i-JG-MKNzoet, eco 

Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
0,103 mg/L / 1000 = 
0,10 µg/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
0,023 mg/L / 100 = 
0,23 µg/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja18. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

 
18 De acuut gevoeligste soort (C. carpio) is niet chronisch getest. Omdat de acute LC50 voor P. promelas 
vergelijkbaar is, wordt de chronische studie met P. promelas voldoende geacht. 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
9 Potentieel gevoelige groep getest? Nee. Fungicide en geen 

schimmels getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 
0,23 µg/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,23 µg/L / 10 =  
0,023 µg/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 39 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 0,23 µg/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,023 µg/L 
i-JG-MKNzoet =  0,23 µg/L  
i-JG-MKNzout = 23 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over schimmels 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,103 mg/L / 100 =  
1,0 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
1,0 µg/L / 10 =  
0,10 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 1,0 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 0,10 µg/L 
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14. Penthiopyrad 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Penthiopyrad 
IUPAC-naam (RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-

methyl- 
3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide 

Synoniem MTF-753 
CAS-nummer 183675-82-3 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Thiophenes, Amides, Pyrazoles/Pyrroles 

Bekend gebruik Fungicide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Remming van het enzymcomplex 
succinaatdehydrogenase of Complex II, dat 
deel uitmaakt van de mitochondriale 
ademhalingsketen. Het gevolg is dat de 
cellulaire stofwisseling verstoord wordt; de 
schimmel kan geen energie in de vorm van ATP 
meer produceren. 

FRAC indeling Code 7. MoA group C2: respiration; SDHI 
(Succinate dehydrogenase inhibitors). Target 
site: complex II: succinate-dehydrogenase [43] 

Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege 
BCF ≥ 100 L/kg 

Molecuulformule C16H20F3N3OS 
Smiles CC(C)CC(C)C1=C(C=CS1)NC(=O)C2=CN(N=C

2C(F)(F)F)C 
Structuur- 
formule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 359,4  [38] 
Verschijningsvorm wit poeder  [38] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

1,375 20 °C;pH 7; 
99,8% zuiverheid 

[38] 

Log Kow 4,36 20 °C; pH 4; 
98,6% zuiver 

[38] 

4,62 20 °C; pH 7; 
98,6% zuiver 

[38] 

4,54 20 °C; pH 10; 
98,6% zuiver 

[38] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
3,9 20 °C; pH 5; 

99,8% zuiver 
[38] 

Dampspanning [Pa] 6,43 x 10-6 geëxtrapoleerd 
naar 25 °C 

[38] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

7,66 x    10-3 20 °C; pH 7; 
berekend 

[38] 

pKa 10,0 de stof is neutraal 
bij milieurelevante 
pH’s 

[38,45] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily biodegradable nee [38] 
DT50 hydrolyse stabiel  [38] 
DT50 water/sediment 242-296 d  [38] 
Log Koc  2,88 gem. Koc 761 L/kg 

(n=5); geomean Koc 
749 L/kg 

[38] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 186 hele vis, total 

residues, range 158-
168719 

[75] 

1687 berekend, log Kow 
4,62 

[11] 

<500 vet genormaliseerd [76] 
BMF [-] 1 zie tekst [11] 

 
De BCF-studie in de DAR heeft een aantal tekortkomingen en er is geen 
vet-genormaliseerde waarde gerapporteerd. Het Risk Assessment 
Committee (RAC) concludeert in de CLH-opinie dat het niet 
waarschijnlijk is dat de vet-genormaliseerde BCF groter is dan 
500 L/kg [76]. Op basis daarvan is gekozen voor een BMF van 1. Met 
een BCF van 500 L/kg is de i-JG-MKNwater, voedselketen niet kritisch. Daarom 
is de experimentele studie niet verder beoordeeld. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,1 mg/kg lg/d [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
Let op, alle waarden in µg/L conform DAR en LoE van EFSA. De studies 
uit de DAR zijn ook opgenomen in het CLH-rapport van ECHA [76]. Daar 
waar beide verschillen is de voorkeur gegeven aan de recentere 
beoordeling door ECHA. 
 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      

 
19 Deze range staat in de LoE, maar niet in de DAR. Mogelijk is berekende BCF gebruikt voor risicobeoordeling. 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

Anabaena flos-aquae 96 h ErC50 >1240 gemeten [77] 
Navicula pelliculosa 96 h ErC50 >1429 gemeten [77] 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h ErC50 >1500 gemeten; 
groeisnelheid 

 
[76] 

Skeletonema 
costatum 

96 h ErC50 >1576 gemeten; 
zoutwater 

[77] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 96 h LC50 >1700 zoutwater [77] 
Daphnia magna 48 h EC50 >1375 zie tekst [77] 
  Vissen      
Cyprinodon 
variegates 

96 h LC50 1381 gemeten; 
zoutwater 

[77] 

Cyprinus carpio 96 h LC50 572 gemeten [77] 
Lepomis macrochirus 96 h LC50 >604 gemeten [77] 
Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 386 gemeten [77] 
Pimephales promelas 96 h LC50 290 gemeten [77] 
  Weekdieren      
Crassostrea virginica 96 h EC50 1200 gemeten; 

zoutwater 
[77] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 >1205 gemeten [77] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmer-
king 

Ref. 

  Algen      
Anabaena flos- 
aquae 

96 h NOErC ≥1240 gemeten [77] 

Navicula 
pelliculosa 

96 h NOErC ≥1429 gemeten [77] 

Pseudokirch-
neriella 
subcapitata 

72 h NOErC 450 gemeten; 
groei- 
snelheid 

 [76] 

Skeletonema 
costatum 

96 h NOErC 373 gemeten; 
zoutwater 

[77] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 471 gemeten [77] 
  Vissen      
Pimephales 
promelas 

33 d NOEC 51 gemeten; 
groei 

[75,76,78] 

  Insecten      
Chironomus 
riparius 

28 d NOEC 710 spiked 
sediment; 
NOEC op 
basis van 
gemeten 
conc. 
in (porie) 
water 

[77] 
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmer-
king 

Ref. 

  Weekdieren      
Crassostrea 
virginica 

96 h NOEC 310 gemeten; 
zoutwater, 
groei 

[77] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d NOErC ≥1205  [77] 

 
De test met D. magna staat ook in de US EPA Ecotox Knowledgebase 
met een EC50-waarde van 2531 µg/L. In de DAR is de waarde 
gecorrigeerd naar >-wateroplosbaarheid 1375 µg/L bij pH 7 omdat er 
geen oplosmiddel was gebruikt en de monsters niet waren 
gecentrifugeerd voorafgaand aan de chemische analyse, Deze waarde is 
ook overgenomen in het CLH-rapport [76].  
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
12,2 mg/kg 

0,1 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
12,2 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
24,4 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCF x 
BMF = 
12,2 mg/kg / 500 L/kg x 1 
= 24 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
gebruikt voor de selectie van de 
i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 

 

 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
290 µg/L / 1000 = 
0,29 µg/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
51 µg/L / 100 = 
0,51 µg/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
9 Potentieel gevoelige groep getest? Nee. Fungicide en geen 

schimmels getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 
0,51 µg/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,51 µg/L / 10 =  
0,051 µg/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 24 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 0,51 µg/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,051 µg/L 
i-JG-MKNzoet =  0,51 µg/L  
i-JG-MKNzout = 51 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over schimmels 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
290 µg/L / 100 =  
2,9 µg/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
2,9 µg/L / 10 =  
0,29 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 2,9 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 0,29 µg/L 
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15. Spiroxamine 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Spiroxamine 
IUPAC-naam 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-

ylmethyl(ethyl)(propyl)amine 
Synoniem KWG 4168 
CAS-nummer 118134-30-8 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Aliphatic Amines 

Bekend gebruik Fungicide 
Toxiciteits- 
mechanisme 

Werkt op de celwand van schimmelsporen 

FRAC indeling Code 5. MoA group G2: sterol biosynthesis; 
amines (“morpholines”) (SBI: Class II). Target 
site: ∆14-reductase and ∆8→∆7- isomerase in 
sterol biosynthesis (erg24, erg2) [43] 

Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geharmoniseerde classificatie Reprotoxisch 
Cat. 2 (H361), i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd 

Molecuulformule C18H35NO2 
Smiles CCCN(CC)CC1COC2(O1)CCC(CC2)C(C)(C)C 
Structuurformule 

 
 

  
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht 
[g/mol] 

297,5   

Verschijningsvorm vloeistof  [39] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

470 
14 
 
340 
10 

cis; pH 5; 20 °C 
cis; pH 9; 20 °C 
 
trans; pH 5; 20 °C 
trans; pH 9; 20 °C 

[39] 

Log Kow 1,28 
2,79 
4,88 
 
1,41 
2,98 
5,08 

cis; pH 5; 20 °C 
cis; pH 7; 20 °C 
cis; pH 9; 20 °C 
 
trans; pH 5; 20 °C 
trans; pH 7; 20 °C 
trans; pH 9; 20 °C 

[39] 

Dampspanning [Pa] 4,0 x 10-3 
6 x 10-3 

cis; 20 °C 
trans; 20 °C 

[39] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

2,5 x 10-3 
5,0 x 10-3 

cis 
trans 

[39] 

pKa/b 6,9 het molecuul is 
geïoniseerd bij pH <6,9 

[39] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily 
biodegradable 

- geen data [79] 

DT50 hydrolyse stabiel pH 4, 5, 7 [79,80] 
DT50 
water/sediment 

66,2 geomean (n=4) [39] 

Log Koc  3,4 gem. Koc 2415 L/kg (n=5); 
geomean Koc 1685 L/kg; zie 
tekst 

[39] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 87 totale radioactiviteit, geen 

normalisatie voor vet en geen 
groeicorrectie 

[79,80] 

68 berekend; log Kow 2,98 bij pH 7 [11] 
BMF 1 log Kow 2,98 [11] 

 
De hier vermelde log Koc komt uit de LoE, waar  gekozen voor een 
worst-case benadering en een aantal Amerikaanse bodems met hoge 
sorptiecoëfficiënten buiten beschouwing is gelaten. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,025 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-
aquae 

96 h EbC50 >0,99 biomassa [81] 

Desmodesmus 
subspicatus 

72 h ErC50 0,012 groeisnelheid [81] 

Navicula 
pelliculosa 

72 h ErC50 0,0119 groeisnelheid [81] 

Raphidocelis 
subcapitata 

120 h ErC50 0,0194 groeisnelheid [81] 

Skeletonema 
costatum 

96 h ErC50 0,0063 zoutwater; 
groeisnelheid 

[80,81] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 48 h EC50 3,0  [80,81] 
  Vissen      
Danio rerio 96 h LC50 2,41  [80,81] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 7,13  [81] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 18,5  [81] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 14 d ErC50 2,65 groeisnelheid [81] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos- 
aquae 

96 h NOEC ≥0,99 biomassa [81] 

Desmodesmus 
subspicatus 

72 h NOErC 0,0012 groeisnelheid [81] 

Raphidocelis 
subcapitata 

120 h NOErC 0,0018 groeisnelheid [81] 

Navicula 
pelliculosa 

72 h NOErC 0,0077 groeisnelheid [81] 

Skeletonema 
costatum 

96 h NOErC 0,00063 
(0,63 µg/L) 

zoutwater; 
groeisnelheid 

[80,81] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 0,034  [80,81] 
  Vissen      
Danio rerio 230 d EC10 0,002 FFLC; 

overleving F1; 
NOEC 2,6 µg/L 

[80,81] 

Oncorhynchus 
mykiss 

93 d EC0 0,014 ELS; groei; 
NOEC <62,5 
µg/L; EC0 
berekend 

[81] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 14 d NOErC 0,24  [77] 
 
De US EPA Knowledgebase bevat lagere waarden voor D. subspicatus en 
R. subcapitata. Dit betreft zeer waarschijnlijk de waarden voor 
celaantallen uit dezelfde studies die in de DAR zijn opgenomen. Daarom 
is gekozen voor de waarden op basis van groeisnelheid uit de DAR. 
 
Voor D. magna vermeldt de US EPA Knowledgebase ook een iets lagere 
acute EC50 van 2,55 mg/L, deze is afkomstig uit dezelfde studie die in de 
DAR is besproken. De oorzaak van het verschil is niet bekend, mogelijk 
is de EC50 op een andere manier afgeleid. Conform de handleiding is 
voor dit rapport uitgegaan van de waarde uit de DAR. 
 
De DAR bevat ook een chronische test met C. riparius in een 
water/sediment systeem, maar omdat de effectwaarden alleen zijn 
gerapporteerd als nominale initiële concentratie, zijn ze niet bruikbaar 
voor de afleiding van de i-JG-MKN. 
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Over de FFLC-studie met D. rerio merkt EFSA op dat experts zorgen 
uiten over een mogelijke hormoonverstorende werking van 
spiroxamine [39]. In deze chronische studie met vissen was er sprake 
van een duidelijke verandering in sexe-ratio en een afname van 
vitellogenine in vrouwtjes. Deze effecten traden echter op bij hogere 
concentraties dan de EC10 voor het meest kritische eindpunt (overleving 
van de F1) en hebben dus geen invloed op de afleiding van de i-MKN. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
mg/kg 

0,025 x 70 x 0,2 / 0,115 = 
3,0 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
35 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel /BCFxBMF = 
3,0 mg/kg / 87 L/kg x 1 =  
35 µg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen 
wordt gebruikt voor de 
selectie van de i-JG-MKNzoet 
en i-JG-MKNzout 

 

 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
0,0063 mg/L / 1000 = 
0,0063 µg/L = 6,3 ng/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
0,63 µg/L / 100 = 
0,0063 µg/L = 6,3 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Nee. Fungicide en geen 
schimmels getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch = 
6,3 ng/L 
 12 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
12 i-JG-MKNzout, eco = 

i-JG-MKNzoet, eco/10 
i-JG-MKNzout, eco = 
6,3 ng/L / 10 =  
0,63 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 35 µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 6,3 ng/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,63 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  6,3 ng/L  
i-JG-MKNzout = 0,63 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

AF 100 vanwege ontbreken 
informatie over schimmels 

i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,0063 mg/L / 100 =  
0,063 µg/L = 63 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
63 ng/L / 10 =  
6,3 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 63 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 6,3 µg/L 
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16. Tefluthrin 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Tefluthrin 
IUPAC-naam 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (1RS, 3RS)- 

3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate 

Synoniem  
CAS-nummer 79538-32-2 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Esters; Vinyl/Allyl halides/Pyrethroids 

Bekend gebruik Insecticide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Blokkeert natrium-kanalen in de 
zenuwcelmembraan 

IRAC indeling 3A: sodium channel modulators; pyrethroids  
Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger 
voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt afgeleid vanwege  
BCF ≥100 L/kg 

Molecuulformule C17H14ClF7O2 
Smiles C(Cl)(C(F)(F)F)=CC1C(C)(C)C1C(=O) 

OCc2c(F)c(F)c(C)c(F)c2F 
Structuurformule 

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht [g/mol] 418,7   
Verschijningsvorm wit poeder  [40] 
Oplosbaarheid in water 
[mg/L] 

0,016 20 °C [40] 

Log Kow 6,4 20 °C; pH niet 
vermeld 

[40] 

Dampspanning [Pa] 8,4 x 10-3 20 °C [40] 
2,1 x 10-2  30 °C [40] 
5,1 x 10-2  40 °C [40] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

2 x 102  20 °C [40] 

pKa/b - de stof bevat geen 
ioniseerbare 
atomen 

[40,45] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily 
biodegradable 

nee  [40] 

DT50 hydrolyse stabiel pH 5, 7; 20 °C [40] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
>30 d pH 9 (28% na 30 

dagen) 
[40] 

DT50 
water/sediment 

82 d geomean (n=6); 
mogelijk beïnvloed 
door sorptie en 
vervluchtiging 

[40] 

Log Koc  5,8 gem. Koc 574088 
L/kg (n=8); 
geomean Koc 
176230 L/kg  

[40] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 1400 experimenteel, 

geen normalisatie 
naar 5% vet en 
geen 
groeicorrectie 

[40] 

42073 berekend, log Kow 
6,4 

[11] 

BMF [-] 10 log Kow 6,4 [11] 
 
Met de berekende BCF en BMF is de i-JG-MKNwater, voedselketen niet kritisch 
(zie onder). Daarom is de BCF-studie niet verder beoordeeld. 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,005 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
Let op, tenzij anders aangegeven zijn de waarden in µg/L. 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC50 >1,05 
mg/L 

groeisnelheid; 
waarde  
>2 maal 
oplosbaarheid 

[82] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 96 h EC50 0,053 zoutwater [82] 
Daphnia magna 48 h EC50 0,064  [82] 
Hyalella azteca 96 h LC50 0,067  [14] 
  Insecten      
Ancyronyx sp. 7 d LC50 0,33  [14] 
Chironomus riparius 48 h EC50 2,5  [83] 
Chironomus dilutus 10 d EC50 0,059  [14] 
  Vissen      
Cyprinus carpio 96 h LC50 0,102  [82] 
Cyprinus variegatus 96 h LC50 0,13 zoutwater [82] 
Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 0,13  [82] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmerking Ref. 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 0,06  [82] 

  Weekdieren      
Crassostrea gigas 48 h EC50 >0,7 zoutwater [82] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[µg/L] 

Opmer- 
king 

Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h NOErC 0,28 
mg/L 

op basis van tekst 
DAR; >2 maal 
oplosbaarheid 

[82] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis bahia 28 d NOEC 0,0124 zoutwater; zie 

tekst 
[82] 

Daphnia magna 21 d NOEC 0,00792 reproductie [82] 
  Vissen      
Pimephales promelas 345 d NOEC 0,00397  [82] 
 
De NOEC voor A. bahia is niet opgenomen in de LoE. Volgens de DAR 
zijn de resultaten voor A. bahia wel betrouwbaar maar niet plausibel 
omdat er grote variatie is in overleving en reproductie en een duidelijke 
concentratie-responsrelatie ontbreekt. Volgens de DAR bevestigen ze 
wel dat A. bahia en D. magna vergelijkbaar gevoelig zijn [82]. De 
waarde is opgenomen in de dataset, maar niet doorslaggevend voor de 
afleiding van de i-MKN. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
mg/kg 

0,005 x 70 x 0,2 / 0,115 
= 0,6 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
35 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel / 
BCF x BMF = 
0,6 mg/kg / 42073 L/kg x 
10 = 0,0014 µg/L = 1,4 
ng/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
gebruikt voor de selectie van de 
i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
0,053 µg/L / 1000 = 
0,053 ng/L  
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
0,00397 µg/L / 100 = 
0,0397 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Geen chronische 
insectenstudies, maar 
insecten acuut minder 
gevoelig dan 
kreeftachtigen 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 
0,0397 x 10 = 0,40 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,40 ng/L / 10 =  
0,040 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 1,4 ng/L µg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 0,40 ng/L 
i-JG-MKNzout, eco = 0,040 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  0,40 ng/L  
i-JG-MKNzout = 0,040 ng/L  
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i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

 
i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,053 µg/L / 10 =  
0,0053 µg/L = 5,3 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
5,3 ng/L / 10 =  
0,53 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 5,3 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 0,53 ng/L 
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17. Thifensulfuron-methyl 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam Thifensulfuron-methyl 
IUPAC-naam Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-

ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate 
Synoniem  
CAS-nummer 79277-27-3 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Esters, Triazines, Thiophenes 

Bekend gebruik Herbicide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Selectief systemisch sulfonylurea herbicide, 
remt acetolactaat synthase en biosynthese van 
aminozuren 

HRAC indeling 2: inhibition of acetolactate synthase [54] 
Status ZZS/CfS - 
Classificatie/ 
trigger voedselketen 

Geen relevante geharmoniseerde of 
genotificeerde classificatie, 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet getriggerd 

Molecuulformule C12H13N5O6S2 
Smiles n1c(C)nc(OC)nc1NC(=O)NS(=O)(=O) 

c2ccsc2C(=O)OC 
Structuurformule 

 
 

 
De oorspronkelijke DAR is uit 2014 en de bijbehorende EFSA conclusie is 
uit 2015 [84]. Als voorwaarde voor goedkeuringheeft de Europese 
Commissie aanvullende studies gevraagd en de conclusies hiervan staan 
in de meest recente EFSA-publicatie uit 2020 [85]. Bijlage C van dat 
document is een LoE waarin alle voorgaande wijzigingen zijn verwerkt 
tot december 2019. Deze LoE is als achtergronddocument te vinden via 
het ‘Open EFSA’ portal. Voor de huidige beoordeling is deze LoE als 
uitgangspunt genomen en de studies die daarin zijn doorgehaald, zijn 
niet meegenomen.  
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht 
[g/mol] 

387,4   

Verschijningsvorm Fijn wit poeder  [85] 
Oplosbaarheid 
in water [mg/L] 

2240 25 °C; pH 7 [85] 
223 pH 5 [85] 
8830 pH 9 [85] 

Log Dow -1,65 pH 7 [85] 
0,0253 pH 5 [85] 
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Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
-2,10 pH 9 [85] 

Dampspanning [Pa] 5,19 x 10-9 20°C; 
geëxtrapoleerd 

[85] 

4 x 10-8 25 °C [85] 
Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

3,23 x 10-9 pH 7 [85] 
3,25 x 10-8 pH 5 [85] 

pKa/b 4 de stof is geïoniseerd 
bij milieurelevante 
pH’s 

[45,85] 

 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily 
biodegradable 

Nee  [85] 

DT50 hydrolyse 6,3 d pH 4; 20 °C [85] 
199 d pH 7; 20 °C [85] 
23,4 d pH 9; 20 °C [85] 

DT50 
water/sediment 

22,8 d hele systeem; 
20 °C 

[85] 

Log Koc  0,95 mediaan; Koc 9 
L/kg (n=9; pH 
4,8-7,6); geomean 
Koc 13,3 L/kg  

[85] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] - geen informatie; 

stof buiten domein 
QSAR; 
voedselketenroute 
niet getriggerd 

[11] 

 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,01 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
De EFSA-conclusie en LoE uit 2015 [84] bevatten niet alle studies die in 
de onderliggende DAR uit 2014 als betrouwbaar zijn beoordeeld. In de 
conclusie uit 2015 staat bijvoorbeeld dat er geen bruikbare waarden zijn 
voor vissen, evertebraten en algen. Blijkbaar zijn er redenen geweest 
om de studies alsnog af te keuren. Vervolgens zijn er aanvullende 
studies gevraagd en de conclusies hiervan staan in de meest recente 
EFSA-publicatie uit 2020 [85]. Zoals hierboven vermeld, is er bij die 
publicatie een LoE beschikbaar waarin alle voorgaande wijzigingen zijn 
verwerkt tot december 2019. Voor de huidige beoordeling is deze LoE 
als uitgangspunt genomen en de studies die daarin zijn doorgehaald, 
zijn niet meegenomen. De overeenkomstige studies uit de US EPA 
Ecotox Knowledgebase zijn ook niet opgenomen in de dataset, maar 
lagere ecotoxiciteitswaarden uit andere studies uit die database zijn wel 
meegenomen. Voor de plantensoorten waarvan de acute ErC50 wel in de 
LoE is opgenomen, is de bijbehorende NOEC opgezocht in de DAR. 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC50 1,4  [85] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

96 h LC50 >128 zoutwater [14] 

Daphnia magna 48 h EC50 >120  [85] 
  Vissen      
Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 >119 zoutwater [14] 

Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 >56,4 50% SG 
formulering 

[85] 

  Waterplanten      
Ceratophyllum 
demersum 

14 d ErC50 32,15  [85] 

Elodea 
canadensis 

14 d ErC50 0,0217 lager dan 
laagste 
testconcentratie 

[85] 

Lemna gibba 7 d ErC50 0,00088 groeisnelheid; 
12:12 h L:D 

[14] 

Myriophyllum 
aquaticum 

14 d ErC50 0,1871  [85] 

Myriophyllum 
spicatum 

21 d ErC50 0,00059 groeisnelheid 
op basis van 
natgewicht 

[85] 

Vallisneria 
americana 

14 d ErC50 0,00023  [85] 

  Insecten      
Chironomus 
riparius 

48 h EC50 >100  [85] 

  Weekdieren      
Crassostrea gigas 96 h EC50 >127 zoutwater [14] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Raphidocelis 
subcapitata 

72 h ErC10 0,19 groeisnelheid; 
niet 
opgenomen 
in LoE, wel in 
achtergrond- 
document 

[86] 

Chlorella fusca 
var. vacuolata 

24 h NOEC 0,0086 groeisnelheid [14] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

28 d NOEC 3,9 reproductie; 
zoutwater 

[14] 

Daphnia magna 21 d NOEC 99 reproductie [85] 
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CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Vissen      
Oncorhynchus 
mykiss 

62 d NOEC 10,6 ELS [85] 

  Waterplanten      
Ceratophyllum 
demersum 

14 d NOEC <2,4  [86] 

Elodea 
canadensis 

14 d NOEC <0,058  [86] 

Lemna gibba 7 d ErC10 0,000068 
(0,068 
µg/L) 

groeisnelheid; 
12:12 h L:D 

[14] 

Myriophyllum 
aquaticum 

14 d NOEC 0,22  [86] 

Myriophyllum 
spicatum 

21 d NOErC <0,20  [86] 

Vallisneria 
americana 

14 d NOEC 0,00011  [85] 

 
De laagste acute en chronische ecotoxiciteitswaarden voor Lemna gibba 
zijn afkomstig uit de US EPA Ecotox Knowledgebase. Omdat ze lager zijn 
dan de waarden uit de LoE voor deze soort (ErC50 0,0011 mg/L, NOEC 
0,00037 mg/L) is de onderliggende studie gecontroleerd. Hieruit blijkt 
dat de test is uitgevoerd volgens OECD 221 bij pH 7,5, maar met een 
licht-donker regime van 12:12 uur. De effectconcentraties zijn 
gebaseerd op gemeten concentraties [87]. De OECD-test wordt 
uitgevoerd onder continue belichting, maar omdat een licht-donker 
regime ook relevant is voor de veldsituatie, zijn de resultaten gebruikt. 
 
De US EPA Ecotox Knowledgebase vermeldt een 14-daagse EC50 van 
0,0034 mg/L voor groeisnelheid van M. aquaticum. Ook deze waarde is 
lager dan de ErC50 uit de LoE van EFSA en daarom is de onderliggende 
studie gecontroleerd. De EC50 is afkomstig uit een studie met een 
suspensieconcentraat en betreft een EbC50, berekend als “area under the 
growth curve” [88]. Omdat de formulering van invloed kan zijn geweest 
op de resultaten en de effectconcentratieniet is gebaseerd op 
groeisnelheid, is de hogere waarde uit de LoE meegenomen in de 
huidige dataset. 
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5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt niet 
getriggerd  

 

 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
0,23 µg/L / 1000 = 
0,23 ng/L  
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
0,068 µg/L / 100 = 
0,68 ng/L 
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Herbicide en 
waterplanten getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 0,68 ng/L x 10 =  
6,8 ng/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
6,8 ng/L / 10 =  
0,68 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen  niet afgeleid 
i-JG-MKNzoet =  6,8 ng/L  
i-JG-MKNzout = 0,68 ng/L  
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i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

 
i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,23 µg/L / 10 =  
0,023 µg/L = 23 ng/L 
 5 

5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 
i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
23 ng/L / 10 =  
2,3 ng/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 23 ng/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 2,3 ng/L 
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18. Topramezone 
1. Identiteit en classificatie 
Stofnaam topramezon 
IUPAC-naam [3-(4,5-dihydro-isoxazol-3-yl)-4-methyl-sulfonyl-

2-methylphenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-
4-yl)methanone 

Synoniem  
CAS-nummer 210631-68-8 
Stofgroep volgens 
EPI Suite 

Aliphatic amines/Phenols/Phenol 
amines/Pyrazoles/Pyrroles 

Bekend gebruik Herbicide 
Toxiciteits-
mechanisme 

Veroorzaakt verbleking 

HRAC indeling inhibition of hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase 
[54] 

Status ZZS/CfS Niet goedgekeurd als werkzame stof 
Classificatie/ 
trigger voedselket
en 

Geen geharmoniseerde classificatie beschikbaar, 
alle genotificeerde classificaties (n=225) 
Reprotoxisch Cat. 1B (H360), 
i-JG-MKNwater, voedselketen wordt getriggerd 

Molecuulformule C16H17N3O5S 
Smiles Cc1c(ccc(c1C1CCON=1)S(C)(=O)=O)C(=O)c1cnn

(C)c1O 
Structuurformule  

 
 
2. Fysisch-chemische eigenschappen 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Molecuulgewicht 
[g/mol] 

363,4   

Verschijningsvorm Wit vast 
poedervormig 

 [89] 

Oplosbaarheid in 
water [mg/L] 

510 pH 3,1; 20 °C [89] 
>100 g/L pH 9; 20 °C [89] 

Log Dow -1,52 pH 7 [89] 
-0,81 pH 4 [89] 
-2,34 pH 9 [89] 

Dampspanning [Pa] <1 x 10-12 20 °C; zie tekst [89] 
<1 x 10-10 20 °C; zie tekst [90] 

Henry-coëfficiënt 
[Pa m3/mol] 

<7,125 x 10-11  [89] 

pKa/b 4,06 20 °C, de stof is 
geïoniseerd bij 
milieurelevante pH’s 

[45,89] 
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De dampdruk in de LoE is 100 keer lager dan  die in de DAR. Epi Suite 
voorspelt een dampdruk van 2,1 x 10-10 Pa en Henry-coëfficiënt van 1,4 
x 10-10 Pa m3/mol. De waarden uit de DAR komen daarmee het meest 
overeen. 
 
3. Gedrag en lotgevallen in het milieu 
Eigenschap Waarde Opmerking Ref. 
Readily 
biodegradable 

Nee  [89] 

DT50 hydrolyse stabiel pH 5, 7, 9 [89] 
DT50 
water/sediment 

77,5 20 °C [89] 

Log Koc  2,47 max. Koc 297 L/kg; 
pH 5,7 
gem. 32,7 (n=8); 
pH ≥6 

[89] 

Als MW < 700 g/mol: 
BCF [L/kg] 0,3 experimenteel [89] 

 stof buiten domein 
QSAR 

[11] 

BMF 1  [11] 
 
4. Toxiciteit 
4.1 Humane toxiciteit: afleiding van i-HLoraal  
Resultaten Referentie 
ADI 0,001 mg/kg lg per dag [15] 

 
4.2 Ecotoxiciteit 
ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-
aquae 

96 h ErC50 >100 groeisnelheid [91] 

Chlorella vulgaris 96 h EC50 37,8  [14] 
Raphidocelis 
subcapitata 

96 h ErC50 67,7 groeisnelheid [91] 

Skeletonema 
costatum 

96 h EC50 49 zoutwater [14] 

  Kreeftachtigen      
Americamysis 
bahia 

96 h LC50 2,7 zoutwater [14] 

Daphnia magna 48 h EC50 >100  [91] 
  Vissen      
Oncorhynchus 
mykiss 

96 h LC50 >100  [91] 

Lepomis 
macrochirus 

96 h LC50 >250  [91] 

Cyprinodon 
variegatus 

96 h LC50 >119 zoutwater [14] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d ErC50 0,036  [91] 
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ACUUT 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Weekdieren      
Crassostrea 
virginica 

96 h EC50 >123 zoutwater, 
immobiliteit 

[14] 

 
CHRONISCH 
Soort Duur Para- 

meter 
Waarde 
[mg/L] 

Opmerking Ref. 

  Algen      
Anabaena flos-
aquae 

96 h ErC10 >100 groeisnelheid [91] 

Chlorella vulgaris 96 h NOEC 10  [14] 
Raphidocelis 
subcapitata 

96 h ErC10 11,3 groeisnelheid [91] 

Skeletonema 
costatum 

96 h NOEC 3 zoutwater [14] 

  Kreeftachtigen      
Daphnia magna 21 d NOEC 50 reproductie [91] 
  Vissen      
Oncorhynchus 
mykiss 

96 d NOEC 3,2 ELS [91] 

  Waterplanten      
Lemna gibba 7 d NOErC 0,001  [91] 

 
De LoE bij de EFSA conclusie van 2014 [89] vermeldt ook nog een ErC50 
van >1 mg/L en NOErC van 0,03 mg/L voor de waterplant M. aquaticum. 
Deze waarden zijn gebaseerd op nominale initiële concentraties in een 
water/sediment systeem. Er is verder geen informatie over de actuele 
concentraties in de waterfase tijdens de test en de waarden zijn daarom 
niet bruikbaar voor de afleiding van de i-JG-MKN. 
 
5. Afleiding i-risicogrenzen 
i-JG-MKNzoet 
i-JG-MKNwater, voedselketen 

Stap Resultaat Opmerking 
1 Afleiding van de 

i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
getriggerd  

 

2 i-JG-MKNhumaan, voedsel = 
mg/kg 

0,001 x 70 x 0,2 / 0,115 
= 0,12 mg/kg voedsel 

3 i- JG-MKNwater, voedselketen = 
35 µg/L 

i-JG-MKNhumaan, voedsel / 
BCF x BMF = 
0,12 mg/kg / 0,3 L/kg x 
1 = 0,41 mg/L 

4 De i-JG-MKNwater, voedselketen wordt 
gebruikt voor de selectie van de 
i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen JG-MKN aanwezig? Nee  2 
2 gedegen MTRzoet aanwezig? Nee  4 
4 experimentele data beschikbaar? Ja  6 
6 data voor acuut en chronisch i-JG-MKNzoet, eco-acuut  =  

L(E)C50,min / AF = 
0,036 mg/L / 1000 = 
0,036 µg/L 
 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch  = 
NOECmin / AF = 
0,001 mg/L / 100 = 
0,010 µg/L  
 7 

7 data voor gehele acute basisset? Ja  8 
8 NOEC voor tenminste 

kreeftachtige of vis én 
NOEC beschikbaar voor dezelfde 
soort als L(E)C50,min 

Ja. Kies 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch 

 9 

9 Potentieel gevoelige groep getest? Ja. Herbicide en 
waterplanten getest 
i-JG-MKNzoet, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco-chronisch x 
10 = 0,01 µg/L x 10 =  
0,10 µg/L 
 12 

12 i-JG-MKNzout, eco = 
i-JG-MKNzoet, eco/10 

i-JG-MKNzout, eco = 
0,10 µg/L / 10 =  
0,010 µg/L = 10 ng/L 
 13 

13 Gebruik i-JG-MKNzoet, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzoet 
Gebruik i-JG-MKNzout, eco voor de selectie van de i-JG-MKNzout 

 
selectie i-JG-MKNzoet en i-JG-MKNzout 
 Opmerking 
i-JG-MKNwater, voedselketen = 0,41 mg/L De laagste bepaalt de 

i-JG-MKN i-JG-MKNzoet, eco = 0,10 µg/L 
i-JG-MKNzout, eco = 10 ng/L 
i-JG-MKNzoet =  0,10 µg/L  
i-JG-MKNzout = 10 ng/L  

 
i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
Stap Vraag/statement Resultaat 
1 gedegen norm aanwezig? Nee  2 
2 experimentele acute data voor 

water? 
Ja  4 

4 Bereken i-MACzoet, eco 

 
i-MAC-MKNzoet, eco = 
LC50,min / AF =  
0,036 mg/L / 10 =  
0,0036 mg/L = 3,6 µg/L 
 5 
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Stap Vraag/statement Resultaat 
5 Bereken i-MACzout, eco i-MAC-MKNzout, eco = 

i-MAC-MKNzoet, eco/10 = 
3,6 µg/L / 10 =  
0,36 µg/L 

 
selectie i-MAC-MKNzoet, eco en i-MAC-MKNzout, eco 
 Opmerking 
i-MAC-MKNzoet, eco = 3,6 µg/L  
i-MAC-MKNzout, eco = 0,36 µg/L 
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