
DID-lijst deel B 
Versie 2014.1 

Databank voor ingrediënten van detergenten 
Versie 2014.1 

 
 
Deel B. 
 
Kritisch verdunningsvolume 
Het kritisch verdunningsvolume wordt berekend als: 
 
KVV = Σ KVV(i) = Σ ((dosering(i)x DF(i))/TF(i)) x 1000 
 
Dosering(i) = dosering van stof i, in g/afwasbeurt of soms in g/100 g product, 
DF(i) = afbraakfactor voor stof i, 
TF(i)= toxiciteitsfactor voor stof i. 
 
 
PROCEDURE TER BEPALING VAN DE PARAMETERWAARDEN VOOR STOFFEN 
DIE NIET IN DE DID-LIJST STAAN 
In principe moeten voor alle stoffen in de DID-lijst de parameterwaarden in de lijst worden 
gebruikt. Voor geurstoffen en kleurstoffen wordt een uitzondering gemaakt en worden ook 
aanvullende testresultaten aanvaard (zie voetnoot in deel A). 
 
 
Voor stoffen die niet in de DID-lijst staan, geldt de volgende 
procedure. 
 
Aquatische toxiciteit: 
Het KVV wordt berekend op basis van de factoren voor chronische toxiciteit en chronische 
veiligheid. Als hiervoor geen testgegevens beschikbaar zijn, dienen de factoren voor de acute 
toxiciteit en veiligheid te worden gebruikt en omgekeerd. 
 
Factor voor de chronische toxiciteit (TFchronisch) 

– Bereken de mediaan binnen elk trofisch niveau (vis, schaaldieren of wieren) met gevalideerde 
testresultaten (NOEC of EC10) voor de chronische toxiciteit. Als er binnen een trofisch niveau 
voor een soort meerdere testgegevens zijn, wordt eerst de mediaan voor die soort 
berekend, die dan voor de berekening van de mediaan voor het trofische niveau wordt 
gebruikt. 

– Als de mediaan voor het trofisch niveau hoger is dan de oplosbaarheid in water, wordt 
de waarde vastgesteld op 100 mg/l. 

– De factor voor de chronische toxiciteit (TFchronisch) is de laagste mediaan (NOEC of EC10) 
van de trofische niveaus gedeeld door de veiligheidsfactor (SF). 

– TFchronisch dient te worden gebruikt bij de berekening van het kritisch verdunningsvolume. 
 
Factor voor de acute toxiciteit (TFacuut) 

– Bereken de mediaan binnen elk trofisch niveau (vis, schaaldieren en wieren) met 
gevalideerde testresultaten (LC50 en/of EC50) voor de acute toxiciteit. Als er binnen een 
trofisch niveau voor een soort meerdere testgegevens zijn, wordt eerst de mediaan 
voor die soort berekend, die dan voor de berekening van de mediaan voor het trofische 
niveau wordt gebruikt. 

– Als de mediaan voor het trofisch niveau hoger is dan de oplosbaarheid in water, wordt 
de waarde vastgesteld op 100 mg/l. 
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– De factor voor de acute toxiciteit (TFacuut) is de laagste mediaan (LC50 of EC50) van de 
trofische niveaus gedeeld door de veiligheidsfactor (SF). 

– TFacuut dient te worden gebruikt bij de berekening van het kritisch verdunningsvolume. 
 

Veiligheidsfactor 
De veiligheidsfactor (SF) hangt af van het aantal geteste trofische niveaus en van de 
beschikbaarheid van chronische testresultaten. SF wordt als volgt bepaald: 
 
Gegevens  Veiligheidsfactor 

(SF) 
Toxiciteitsfactor 
(TF) 

Eén kortetermijn-L(E)C50  10000 Toxiciteit/10000 

Twee kortetermijn-L(E)C50's voor soorten van twee 
trofische niveaus (vis en/of schaaldieren en/of 
wieren) 

5000  Toxiciteit/5000 

Ten minste één kortetermijn-L(E)C50 voor elk van de 
drie trofische niveaus van het basispakket* 

1000 Toxiciteit/1000 

Eén langetermijn-NOEC of -EC10 (vis of schaaldieren)  100 Toxiciteit/100 

Twee langetermijn-NOEC's of -EC10's voor soorten 
van twee trofische niveaus (vis en/of schaaldieren 
en/of wieren) 

50 Toxiciteit/50 

Langetermijn-NOEC of -EC10 voor ten minste drie 
soorten (doorgaans vis, schaaldieren en wieren) van 
drie trofische niveaus 

10 Toxiciteit/10 

* Het basispakket voor tests ter bepaling van de toxiciteit van stoffen voor waterorganismen bestaat uit 
acute tests op vissen, dafnia's en wieren. 
 
Afbraakfactor 
De afbraakfactor (DF) is als volgt gedefinieerd: 
 
Klasse DF 

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (*) 0,05 

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (**) 0,15 

Inherent biologisch afbreekbaar 0,5 

Persistent 1 
(*) Alle oppervlakteactieve stoffen of andere stoffen die bestaan uit een reeks homologe verbindingen en 
voldoen aan het eindafbraakcriterium van de test worden in deze klasse opgenomen, ongeacht of ze aan 
het tiendagenvenstercriterium voldoen. 
(**) Niet voldaan aan het tiendagenvenstercriterium. 
Voor anorganische stoffen is de DF 0,05 voor nutriënten zoals natriumnitraat, fosfaat of ammoniak. De 
DF is 1 voor andere anorganische stoffen, zoals zeoliet, silicaten, perboraten of sulfaminezuur. 
 
Anaerobe biologische afbreekbaarheid 
De stof moet in een van de volgende klassen worden ingedeeld: 
 
Klasse Label 

Niet anaeroob biologisch afbreekbaar (getest en niet biologisch afbreekbaar 
bevonden) 

N 
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Anaeroob biologisch afbreekbaar (getest en biologisch afbreekbaar bevonden 
of niet getest maar aangetoond via analogie enz.) 

Y 

Niet getest op anaerobe biologische afbreekbaarheid 0 
 
Aerobe biologische afbreekbaarheid 
De stof moet in een van de volgende klassen worden ingedeeld: 
Klasse Label 

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar R 

Inherent biologisch afbreekbaar, maar niet gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar 

I 

Persistent P 

Niet getest op aerobe biologische afbreekbaarheid O 
 
Onoplosbare anorganische stoffen 
Als een anorganische stof zeer weinig of niet oplosbaar is in water, moet dat in het ingediende 
dossier worden vermeld. 


