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RICHTLIJN 2004/…/EG  

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van                    

 

betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit 

en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG 

 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, 

lid 1, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1, 

 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 2, 

 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3, 

                                                 
1  PB C 220 van 16.9.2003, blz. 39. 
2  PB C 244 van 10.10.2003, blz. 31. 
3  Advies van het Europees Parlement van 21 oktober 2003 (PB C 82 E van 1.4.2004, blz. 115), 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van .... (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van .... (nog niet bekendgemaakt in 
het Publicatieblad). 
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Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Voortbouwend op de mededeling van de Commissie over duurzame ontwikkeling heeft de 

Europese Raad doelstellingen geformuleerd als algemene richtsnoeren voor de toekomstige 

ontwikkeling op prioritaire gebieden zoals "volksgezondheid" en "natuurlijke hulpbronnen". 

 

(2) Water is een schaarse natuurlijke hulpbron, waarvan de kwaliteit moet worden beschermd, 

behoed, beheerd en behandeld. Met name oppervlaktewateren zijn hernieuwbare bronnen met 

een beperkt vermogen om te herstellen van de schadelijke effecten van menselijke 

activiteiten. 

 

(3) Het beleid van de Gemeenschap ten aanzien van het milieu moet gericht zijn op een hoog 

beschermingsniveau, en bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor het 

behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en de bescherming 

van de gezondheid van de mens. 

 

(4) In december 2000 heeft de Commissie een mededeling aan het Europees Parlement en de 

Raad over de ontwikkeling van een nieuw zwemwaterbeleid goedgekeurd, en een breed over-

leg op gang gebracht met alle belanghebbenden en betrokken partijen. Het belangrijkste 

resultaat van het overleg was algemene steun voor de ontwikkeling van een nieuwe zwem-

waterrichtlijn op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens en met meer aan-

dacht voor een bredere publieksparticipatie. 

 

(5) Besluit 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vast-

stelling van het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 1 bevat de toe-

zegging dat een hoog niveau van bescherming van het zwemwater zal worden gerealiseerd, 

onder meer door herziening van Richtlijn 76/160/EEG van 8 december betreffende de 

kwaliteit van zwemwater 2. 

                                                 
1  PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1. 
2  PB L 31 van 5.2.1976, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36). 
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(6) Uit hoofde van het Verdrag moet de Gemeenschap bij het bepalen van haar beleid op 

milieugebied onder meer rekening houden met de beschikbare wetenschappelijke en 

technische gegevens. In het kader van deze richtlijn moet bij de implementatie van de 

betrouwbaarste indicatorparameters om microbiologische gezondheidsrisico's te bepalen en 

een hoog beschermingsniveau te bereiken, gebruik worden gemaakt van wetenschappelijke 

gegevens. Er dienen met spoed verdere epidemiologische studies te worden verricht van de 

aan het zwemmen, met name in zoet water, verbonden gezondheidsrisico's. 

 

(7) Teneinde de doelmatigheid en het verstandig gebruik van hulpbronnen te verbeteren, dient 

deze richtlijn nauw te worden gecoördineerd met andere communautaire wetgeving op het 

gebied van water, zoals Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de 

behandeling van stedelijk afvalwater 1, Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 

12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit 

agrarische bronnen 2 en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid 3. 

 

(8) Onder de belanghebbenden moet passende informatie worden verspreid over de voorgenomen 

maatregelen en het verloop van de implementatie. Het publiek moet tijdig en naar behoren 

worden geïnformeerd over de resultaten van de controle van de zwemwaterkwaliteit en over 

de risicobeheersmaatregelen ter voorkoming van gevaren voor de gezondheid, met name in 

geval van voorspelbare kortstondige verontreiniging of abnormale situaties. Er moet gebruik 

worden gemaakt van nieuwe technologieën waarmee het publiek doelmatig en op 

vergelijkbare wijze kan worden voorgelicht over het zwemwater in de gehele Gemeenschap. 

                                                 
1  PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van 

het Europees Parlement en de Raad (PB L 204 van 31.10.2003, blz. 1). 
2  PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
3  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Besluit nr. 2455/2001/EG (PB L 331 

van 15.12.2001, blz. 1). 
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(9) Voor de controle moeten geharmoniseerde analysemethoden en -praktijken worden toegepast. 

Voor het verkrijgen van een realistische indeling van zwemwater, is observatie en kwaliteits-

beoordeling over een langere periode noodzakelijk. 

 

(10) De conformiteit moet een zaak zijn van adequate beheersmaatregelen en kwaliteitsborging, en 

niet uitsluitend van metingen en berekeningen. Als basis voor de beheersmaatregelen zou een 

stelsel van zwemwaterprofielen daarom een beter inzicht kunnen bieden in de betrokken 

risico's. Tegelijkertijd moet bijzondere aandacht worden besteed aan de inachtneming van 

kwaliteitsnormen en een samenhangende overgang van Richtlijn 76/160/EEG naar de nieuwe 

richtlijn. 

 
(11) Op 25 juni 1998 heeft de Gemeenschap het VN/ECE-Verdrag betreffende toegang tot infor-

matie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden 

(het Verdrag van Aarhus) ondertekend. De Gemeenschapswetgeving moet naar behoren 

worden afgestemd op dat verdrag met het oog op de bekrachtiging ervan door de Gemeen-

schap. Derhalve is het passend om in deze richtlijn bepalingen op te nemen betreffende toe-

gang van het publiek tot informatie en inspraak van het publiek bij de uitvoering ervan. 

 

(12) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het bereiken door de lidstaten op grond van 

gemeenschappelijk normen, van een goede zwemwaterkwaliteit en een hoog beschermings-

niveau in de gehele Gemeenschap niet voldoende door de lidstaten kunnen worden 

verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de 

Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteits-

beginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig-

heidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te 

verwezenlijken. 
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(13) De maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze richtlijn moeten worden 

vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vast-

stelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uit-

voeringsbevoegdheden 1. 

 

(14) Het onverminderde belang van het Europees beleid ten aanzien van het zwemwater blijkt elk 

badseizoen opnieuw uit het feit dat het publiek beschermd wordt tegen incidentele en 

chronische verontreiniging als gevolg van lozingen in of bij Europese badzones. De algehele 

kwaliteit van het zwemwater is sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 76/160/EEG 

aanzienlijk verbeterd. De richtlijn is evenwel gebaseerd op de stand van de kennis en de 

ervaring in het begin van de jaren 1970. Het zwemwatergebruik is sindsdien structureel 

veranderd, evenals de stand van de wetenschappelijke en technische kennis. Die richtlijn dient 

derhalve te worden ingetrokken. 

 
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

                                                 
1  PB C 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Doel en toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor: 

a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit; 

b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit; en 

c) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek. 

 

2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en 

de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op Richtlijn 2000/60/EG. 

 

3. Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde 

autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of 

waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat (hierna "zwemwater" te noemen). Zij is niet 

van toepassing op: 

a) zwembaden en gezondheidsbaden; 
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b) ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden; 

c) kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten 

wateren. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de doeleinden van deze richtlijn gelden de volgende definities: 

1) "oppervlaktewater", "grondwater", "binnenwater", "overgangswater", "kustwater" en "stroom-

gebied" hebben dezelfde betekenis als in Richtlijn 2000/60/EG; 

2) "bevoegde autoriteit": de autoriteit of autoriteiten die een lidstaat heeft aangewezen om toe te 

zien op de naleving van de eisen van deze richtlijn, of een andere autoriteit of instantie 

waaraan die taak gedelegeerd is; 

3) "permanent": met betrekking tot een zwemverbod of een negatief zwemadvies, voor de duur 

van ten minste één volledig badseizoen; 

4) "groot aantal": met betrekking tot zwemmers, een aantal dat de bevoegde autoriteit groot acht, 

met name gelet op tendensen uit het verleden of op de beschikbare infrastructuur of 

faciliteiten, dan wel op de maatregelen die getroffen zijn ter bevordering van het zwemmen;  
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5) "verontreiniging": de aanwezigheid van microbiologische besmetting of van andere 

organismen of afval, die de zwemwaterkwaliteit aantast en een risico voor de gezondheid van 

de zwemmers inhoudt, als bedoeld in de artikelen 8 en 9, en in bijlage I, kolom A; 

6) "badseizoen": de periode waarin grote aantallen zwemmers kunnen worden verwacht; 

7) "beheersmaatregelen": de volgende maatregelen die met betrekking tot zwemwater worden 

genomen: 

a) vaststelling en actualisering van een zwemwaterprofiel; 

b) vaststelling van een tijdschema voor controle; 

c) controle van het zwemwater; 

d) beoordeling van de zwemwaterkwaliteit; 

e) indeling van het zwemwater; 

f) een beschrijving en beoordeling van oorzaken van verontreiniging die het zwemwater 

kunnen aantasten en schade toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers;  

g) verstrekken van informatie aan het publiek; 

h) uitvoering van maatregelen om blootstelling van zwemmers aan verontreiniging te 

voorkomen;  

i) uitvoering van maatregelen om de gevaren van verontreiniging te verminderen; 
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8) "kortstondige verontreiniging": microbiologische besmetting als genoemd in bijlage I, 

kolom A, met duidelijk aantoonbare oorzaken, waarvan wordt verwacht dat zij de zwem-

waterkwaliteit normaliter niet langer dan ongeveer 72 uur zal aantasten, en waarvoor de 

bevoegde autoriteit overeenkomstig bijlage II procedures heeft ingesteld om zulke situaties 

van kortstondige verontreiniging te voorspellen en aan te pakken;  

9) "abnormale situatie": gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen die de zwemwater-

kwaliteit op de betrokken locatie beïnvloedt, en die zich naar verwachting gemiddeld niet 

meer dan eens in de vier jaar zal voordoen; 

10) "reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens": gegevens verkregen overeenkomstig artikel 3; 

11) "beoordeling van de zwemwaterkwaliteit": het proces van de beoordeling van de zwemwater-

kwaliteit, volgens de in bijlage II omschreven beoordelingsmethode; 

12) "proliferatie van cyanobacteriën": de ophoping van cyanobacteriën in de vorm van bloei, 

tapijt of drijflaag; 

13) "betrokken publiek" heeft dezelfde betekenis als in Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 

27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 

projecten. 1 

                                                 
1  PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EG van 

het Europees Parlement en de Raad (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17). 
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HOOFDSTUK II 

KWALITEIT EN BEHEER VAN ZWEMWATER 

Artikel 3 

Controle 

1. De lidstaten wijzen elk jaar alle zwemwateren aan en bepalen de duur van het badseizoen. Zij 

doen dit voor het eerst vóór de aanvang van het eerste badseizoen na de in artikel 18, lid 1, bedoelde 

datum. 

 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage I, kolom A, genoemde parameters worden 

gecontroleerd overeenkomstig bijlage IV. 

 

3. Het controlepunt is de locatie in het zwemwater waar: 

a) de meeste zwemmers worden verwacht; of 

b) volgens het zwemwaterprofiel het grootste risico van verontreiniging wordt verwacht.  

 

4. Vóór het begin van elk badseizoen, en de eerste maal vóór het begin van het derde volledige 

badseizoen na de inwerkingtreding van deze richtlijn, wordt voor elk zwemwater een tijdschema 

voor controle vastgesteld. De controle wordt uitgevoerd binnen vier dagen na de in het tijdschema 

bepaalde datum. 
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5. De lidstaten kunnen de controle van de in bijlage I, kolom A, genoemde parameters invoeren 

tijdens het eerste volledige badseizoen na de inwerkingtreding van deze richtlijn. In dat geval wordt 

de controle uitgevoerd volgens de in bijlage IV bepaalde frequentie. De resultaten van deze controle 

kunnen worden gebruikt om de in artikel 4 bedoelde reeksen zwemwaterkwaliteitsgegevens op te 

stellen. Zodra de lidstaten de controle in het kader van deze richtlijn invoeren, mag de controle van 

de parameters van de bijlage van Richtlijn 76/160/EEG gestaakt worden. 

 

6. Tijdens een kortstondige verontreiniging genomen monsters mogen buiten beschouwing worden 

gelaten. Zij worden vervangen door overeenkomstig bijlage IV genomen monsters. 

 

7. In abnormale situaties kan het in lid 4 bedoelde tijdschema voor de controle worden geschorst. 

De uitvoering wordt, zodra de abnormale situatie een einde heeft genomen, hervat. Er worden dan 

zo spoedig mogelijk ter compensatie van het monstervrije interval nieuwe monsters genomen. 

 

8. De lidstaten rapporteren aan de Commissie over elke schorsing van het tijdschema voor de 

controle, en vermelden daarin de redenen van de schorsing. Zij verstrekken deze verslagen op zijn 

laatst tezamen met het eerstvolgende jaarverslag als bedoeld in artikel 13. 

 

9. De lidstaten zorgen ervoor dat de zwemwateranalyse uitgevoerd wordt overeenkomstig de 

referentiemethoden van bijlage I en de voorschriften van bijlage V. De lidstaten kunnen evenwel 

andere methoden of normvoorschriften toestaan indien zij kunnen aantonen dat het resultaat 

daarvan gelijkwaardig is aan het resultaat dat bereikt wordt met de methoden van bijlage I en de 

voorschriften van bijlage V. De lidstaten die het gebruik van dergelijke gelijkwaardige methoden of 

normen toestaan, verstrekken de Commissie alle relevante informatie over de gebruikte methoden 

of normen en hun gelijkwaardigheid. 
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Artikel 4 

Zwemwaterkwaliteitsbeoordeling 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de reeksen zwemwaterkwaliteitsgegevens verzameld worden op 

basis van de controle van de parameters van bijlage I, kolom A. 

 

2. Zwemwaterkwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd: 

 

a) voor elk zwemwater; 

b) na afloop van elk badseizoen; 

c) aan de hand van de reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens die met betrekking tot dat badseizoen 

en de drie voorgaande badseizoenen zijn verzameld; en 

d) overeenkomstig de procedure van bijlage II.  

Een lidstaat kan evenwel besluiten zwemwaterkwaliteitsbeoordelingen uit te voeren aan de hand 

van de reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens die uitsluitend met betrekking tot de drie voorgaande 

badseizoenen zijn verzameld. In dat geval stelt hij de Commissie daarvan vooraf in kennis. Ook 

indien de lidstaat later besluit om de beoordelingen opnieuw op basis van de vier voorgaande bad-

seizoenen uit te voeren, stelt hij de Commissie daarvan in kennis. De lidstaten mogen de toegepaste 

beoordelingsperiode slechts eenmaal in de vijf jaar wijzigen.  



 

 
12884/1/04 REV 1  AL/wb 13 
 DG I   NL 

3. Reeksen zwemwatergegevens die worden gebruikt voor zwemwaterkwaliteitsbeoordelingen zijn 

altijd gebaseerd op ten minste 16 monsters, of , in de bijzondere omstandigheden als bedoeld in 

bijlage IV, punt 2, op ten minste 12 monsters. 

 

4. Mits  

 

- aan de bepaling van lid 3 is voldaan, of 

- de reeks zwemwatergegevens die voor zwemwaterkwaliteitsbeoordelingen gebruikt worden 

op ten minste 8 monsters zijn gebaseerd, wanneer het gaat om zwemwater met een badseizoen 

van ten hoogste acht weken, 

 

mag een zwemwaterkwaliteitsbeoordeling evenwel worden uitgevoerd aan de hand van zwemwater-

kwaliteitsgegevens die betrekking hebben op minder dan vier badseizoenen, indien: 

 

a) het zwemwater recentelijk als zodanig is aangewezen; 

b) wijzigingen zijn opgetreden die de indeling van het zwemwater overeenkomstig artikel 5 

waarschijnlijk zullen beïnvloeden, in welk geval de beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand 

van een reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens die alleen bestaan uit de resultaten voor 

monsters die genomen zijn nadat de wijzigingen zijn opgetreden; of 

c) het zwemwater reeds is beoordeeld overeenkomstig Richtlijn 76/160/EEG, in welk geval 

gelijkwaardige gegevens verzameld op grond van Richtlijn 76/160/EEG worden gebruikt, en 

de parameters 2 en 3 van de bijlage van Richtlijn 76/160/EEG voor dit doel beschouwd 

worden als gelijkwaardig aan de parameters 2 en 1 in bijlage I, kolom A, bij deze richtlijn. 
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5. De lidstaten mogen in het licht van de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling bestaande zwemwateren 

onderverdelen of groeperen. Zij mogen bestaande zwemwateren alleen groeperen indien deze 

wateren: 

a) aangrenzend zijn; 

b) overeenkomstig lid 2, lid 3 en lid 4, punt c), tijdens de vier voorgaande jaren op dezelfde 

wijze beoordeeld zijn; en 

c) een zwemwaterprofiel met gemeenschappelijke risicofactoren dan wel zonder risicofactoren 

vertonen.  

Artikel 5 

Indeling en kwaliteitsstatus van zwemwater 

1. Op basis van de resultaten van de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 4, delen de lidstaten het zwemwater overeenkomstig de criteria van bijlage II als volgt in: 

 

a) "slecht"; 

b) "aanvaardbaar"; 

c) "goed"; of 

d) "uitstekend". 
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2. De eerste indeling overeenkomstig de voorschriften van deze richtlijn wordt uiterlijk aan het 

einde van het badseizoen van 2015 voltooid. 

 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het einde van het badseizoen van 2015 alle zwemwateren ten 

minste "aanvaardbaar" zijn. Zij nemen realistische en evenredige maatregelen die naar hun oordeel 

passend zijn om het aantal als "uitstekend" of "goed" ingedeelde zwemwateren te doen toenemen. 

 

4. Ondanks de algemene bepaling van lid 3 kunnen zwemwateren echter tijdelijk als "slecht" 

worden ingedeeld, en nog steeds aan de voorwaarden van deze richtlijn voldoen. De oorzaken van 

het feit dat de kwaliteitsstatus "aanvaardbaar" niet bereikt is, moeten zijn vastgesteld. In dergelijke 

gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

 

a) voor elk als "slecht" ingedeeld zwemwater worden met ingang van het badseizoen volgend op 

dat van de indeling, de volgende maatregelen genomen: 

 

i) er worden passende beheersmaatregelen genomen, waaronder een zwemverbod of een 

negatief zwemadvies, teneinde de blootstelling van zwemmers aan verontreiniging te 

voorkomen; en 

ii) er worden passende beheersmaatregelen genomen om de oorzaken van verontreiniging 

te voorkomen, te verkleinen of weg te nemen. 

 

b) indien een zwemwater vijf opeenvolgende jaren als "slecht" ingedeeld is, wordt een 

permanent zwemverbod ingesteld of een permanent negatief zwemadvies uitgebracht. Een 

lidstaat kan evenwel vóór het einde van de in de periode van vijf jaar een permanent 

zwemverbod instellen of een permanent negatief zwemadvies uitbrengen, indien hij van 

oordeel is dat de verwezenlijking van de kwaliteit "aanvaardbaar" onhaalbaar of onevenredig 

duur is. 
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5. Wanneer een permanent zwemverbod wordt ingesteld of een permanent negatief zwemadvies 

wordt uitgebracht, wordt het publiek met opgave van redenen op de hoogte gebracht dat het water 

niet langer een zwemwater is.  

Artikel 6 

Zwemwaterprofiel  

1. De lidstaten zorgen ervoor dat zwemwaterprofielen overeenkomstig bijlage III worden opgesteld. 

Elk zwemwaterprofiel mag betrekking hebben op één zwemwater of op meerdere aangrenzende 

zwemwateren. Zwemwaterprofielen worden uiterlijk op ... * voor het eerst opgesteld. 

 

2. Het zwemwaterprofiel wordt beoordeeld en geactualiseerd zoals bepaald in bijlage III. 

 

3. Bij de vaststelling, beoordeling en actualisering van zwemwaterprofielen wordt op passende 

wijze gebruik gemaakt van de gegevens die zijn verkregen in het kader van de controles en 

beoordelingen krachtens Richtlijn 2000/60/EG, voorzover zij in het kader van de onderhavige 

richtlijn van belang zijn. 

Artikel 7 

Beheersmaatregelen voor uitzonderlijke omstandigheden  

 

De lidstaten zien erop toe dat er tijdig passende beheersmaatregelen worden genomen wanneer zij 

op de hoogte zijn van onverwachte situaties die een negatief effect hebben of redelijkerwijs kunnen 

hebben op de zwemwaterkwaliteit en op de gezondheid van de zwemmers. Deze maatregelen 

omvatten voorlichting van het publiek en, zo nodig, een tijdelijk zwemverbod. 

                                                 
*  Zes jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 8 

Risico van cyanobacteriën 

 

1. Indien het zwemwaterprofiel wijst op een mogelijke proliferatie van cyanobacteriën, wordt een 

passende controle uitgevoerd om tijdig de gezondheidsrisico's te kunnen vaststellen. 

 

2. Indien er zich een proliferatie van cyanobacteriën voordoet en er een gezondheidsrisico is vast-

gesteld of wordt vermoed, worden onmiddellijk passende beheersmaatregelen genomen ter voor-

koming van blootstelling, waaronder voorlichting van het publiek. 

Artikel 9 

Andere parameters 

1. Wanneer het zwemwaterprofiel een neiging tot proliferatie van macroalgen en/of marien fyto-

plankton vertoont, wordt er onderzoek verricht teneinde de aanvaardbaarheid en gezondheidsrisico's 

ervan vast te stellen en passende beheersmaatregelen te nemen, waaronder voorlichting van het 

publiek.  

 

2. Zwemwateren worden visueel geïnspecteerd op verontreiniging door teerachtige residuen, glas, 

plastic, rubber of ander afval. Indien dit soort verontreiniging is vastgesteld, worden passende 

beheersmaatregelen genomen, waaronder, zonodig, voorlichting van het publiek. 
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Artikel 10 

Samenwerking inzake grensoverschrijdende wateren 

 

Wanneer de situatie in een stroomgebied grensoverschrijdende effecten heeft op de zwemwater-

kwaliteit, werken de betrokken lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn naar behoren samen, 

onder meer door passende informatie-uitwisseling en gezamenlijk optreden om deze effecten te 

beheersen. 

HOOFDSTUK III 

INFORMATIE-UITWISSELING 

Artikel 11 

Publieke participatie 

 

De lidstaten moedigen participatie van het publiek bij de implementatie van deze richtlijn aan door 

het betrokken publiek de kans te geven om voorstellen, opmerkingen of klachten te formuleren. De 

bevoegde autoriteit houdt naar behoren rekening met alle verkregen informatie.  



 

 
12884/1/04 REV 1  AL/wb 19 
 DG I   NL 

Artikel 12 

Voorlichting van het publiek 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende informatie actief verspreid wordt, en zo snel mogelijk 

tijdens het badseizoen op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onmiddellijke nabijheid van 

elk zwemwater beschikbaar wordt gesteld: 

 

a) de actuele indeling van het zwemwater; 

b) een algemene beschrijving van het zwemwater, in niet-technische bewoordingen, op basis van 

het overeenkomstig bijlage III vastgestelde zwemwaterprofiel; 

c) in het geval van zwemwateren waarin zich een kortstondige verontreiniging kan voordoen; 

– een mededeling dat zich in het zwemwater een kortstondige verontreiniging kan 

voordoen; 

– een opgave van het aantal dagen waarop er tijdens het vorige badseizoen wegens 

dergelijke verontreiniging een zwemverbod of een negatief zwemadvies van kracht was, 

en 

– een waarschuwing, telkens wanneer een dergelijke verontreiniging voorspeld wordt of 

zich voordoet; 

d) informatie over de aard en de verwachte duur van abnormale situaties tijdens zulke 

gebeurtenissen;  
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e) bij een zwemverbod of een negatief zwemadvies: een waarschuwingsbord voor het publiek 

met de redenen daarvoor; en 

f) een verwijzing naar bronnen met meer informatie. 

 

2. De lidstaten gebruiken passende media en technologieën, waaronder het internet, om de in lid 1 

bedoelde informatie over de zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder genoemde informatie, actief 

en snel te verspreiden: 

a) de lijst van zwemwateren; 

b) de indeling van elk zwemwater en het desbetreffende zwemwaterprofiel gedurende de laatste 

drie jaar, inclusief de resultaten van de controles die sinds de laatste indeling overeenkomstig 

deze richtlijn zijn uitgevoerd; 

c) in het geval van zwemwateren die als "slecht" worden ingedeeld, informatie over de oorzaken 

van de verontreiniging en over de maatregelen die zijn genomen om blootstelling van de 

zwemmers aan de verontreiniging te voorkomen en de oorzaken ervan aan te pakken, als 

bedoeld in artikel 5, lid 4; en 

d) in het geval van zwemwateren waarin zich een kortstondige verontreiniging kan voordoen, 

algemene informatie over: 

– de omstandigheden waarvan aannemelijk is dat deze een kortstondige verontreiniging 

tot gevolg kunnen hebben; 

– het risico van een dergelijke verontreiniging en de waarschijnlijke duur ervan; 
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– de oorzaken van de verontreiniging en de maatregelen die genomen zijn om bloot-

stelling van de zwemmers aan de verontreiniging te voorkomen en de oorzaken ervan 

aan te pakken. 

Deze onder a) bedoelde lijst is elk jaar voor de aanvang van het badseizoen beschikbaar. De 

resultaten van een controle worden binnen een week beschikbaar gemaakt. 

 

3. Met ingang van de aanvang van het vijfde badseizoen na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum, 

wordt de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie verspreid zodra zij beschikbaar is. 

 

4. De lidstaten en de Commissie verstrekken het publiek, waar mogelijk, informatie op basis van 

technologie met geografische referenties, en presenteren die op duidelijke en coherente wijze, in het 

bijzonder met gebruikmaking van tekens en symbolen. 

Artikel 13 

Rapportage 

1. De lidstaten verstrekken aan de Commissie voor elk zwemwater bij de controles verkregen 

resultaten, tezamen met de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling en een beschrijving van de 

belangrijkste beheersmaatregelen die werden genomen. De lidstaten verschaffen deze informatie 

uiterlijk op 31 december van elk jaar met betrekking tot het voorafgaande badseizoen. Zij beginnen 

hiermee nadat de eerste zwemwaterkwaliteitsbeoordeling overeenkomstig artikel 4 is uitgevoerd. 
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2. De lidstaten stellen de Commissie jaarlijks, voor het begin van het badseizoen, in kennis van alle 

als zwemwater aangewezen wateren, en van de redenen voor een mogelijke wijziging ten opzichte 

van het voorgaande jaar. Zij doen dit voor het eerst vóór de aanvang van het eerste badseizoen na de 

in artikel 18, lid 1, genoemde datum. 

 

3. Wanneer een begin is gemaakt met de controle in het kader van deze richtlijn, wordt de jaarlijkse 

rapportage aan de Commissie, als omschreven in lid 1, voortgezet overeenkomstig Richtlijn 

76/160/EEG, totdat een eerste beoordeling uit hoofde van deze richtlijn kan worden uitgevoerd. 

Tijdens deze periode wordt in het jaarlijkse rapport geen rekening gehouden met parameter 1 van de 

bijlage bij Richtlijn 76/160/EEG, en worden de parameters 2 en 3 van de bijlage bij Richtlijn 

76/160/EEG beschouwd als zijnde gelijkwaardig aan de parameters 2 en 1 in bijlage I, kolom A, bij 

deze richtlijn. 

 

4. De Commissie publiceert een jaarlijks samenvattend rapport over de zwemwaterkwaliteit in de 

Gemeenschap, waarin nader wordt ingegaan op de indeling van zwemwateren, op de mate waarin 

aan de onderhavige richtlijn wordt voldaan en op de belangrijkste beheersmaatregelen die zijn 

genomen. De Commissie publiceert dit rapport, ook via internet, uiterlijk op 30 april van elk jaar. 

Bij de opstelling van het rapport maakt de Commissie optimaal gebruik van de systemen voor het 

verzamelen van gegevens, beoordeling en presentatie in het kader van aanverwante Gemeenschaps-

wetgeving, in het bijzonder Richtlijn 2000/60/EG. 
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HOOFDSTUK IV 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 

Verslaglegging en evaluatie  

1. De Commissie legt uiterlijk in 2018 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor 

waarin de uitvoering van deze richtlijn wordt geëvalueerd. 

 

2. In het verslag wordt met name ingegaan op: 

a) de resultaten van een passende Europese epidemiologische studie, die de Commissie in 

samenwerking met de lidstaten zal verrichten;  

b) andere wetenschappelijke, analytische en epidemiologische ontwikkelingen die voor de 

parameters van zwemwaterkwaliteit relevant zijn; en 

c) de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

 

3. In het licht van dat verslag en van een uitvoerige effectbeoordeling doet de Commissie haar 

verslag, indien nodig, vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van deze richtlijn. 
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Artikel 15 

Technische aanpassingen en uitvoeringsmaatregelen 

 

Volgens de procedure van artikel 16, lid 2, kan worden besloten: 

a) de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden met het oog op 

artikel 3, lid 9, te specificeren; 

b) gedetailleerde regels voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 12, lid 4, vast te stellen; 

c) de analysemethodes voor de in bijlage I genoemde parameters aan te passen aan de 

wetenschappelijke en technische vooruitgang; 

d) bijlage V aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang; 

e) richtsnoeren vast te stellen voor een gemeenschappelijke methode voor de beoordeling van 

afzonderlijke monsters. 

Artikel 16 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. 

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden. 
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3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast. 

Artikel 17 

Intrekking 

1. Richtlijn 76/160/EEG wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2014. Onverminderd het 

bepaalde in lid 2 laat deze intrekking de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in de 

ingetrokken richtlijn vastgestelde termijnen voor de omzetting en toepassing, onverlet. 

 

2. Zodra een lidstaat alle nodige wettelijke, bestuursrechtelijke en praktische maatregelen heeft 

genomen om aan deze richtlijn te voldoen, is deze richtlijn van toepassing en vervangt zij Richtlijn 

76/160/EEG. 

 

3. Verwijzingen naar de ingetrokken Richtlijn 76/160/EEG worden gelezen als verwijzingen naar 

deze richtlijn. 

 

Artikel 18 

Uitvoering 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 

uiterlijk op ...  * aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in 

kennis. 

 

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële 

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden 

vastgesteld door de lidstaten. 

                                                 
*  Drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee 

die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 19 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Artikel 20 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 

 

 Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

 De voorzitter De voorzitter 

 

_______________ 
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BIJLAGE I 

 

BINNENWATEREN 

 
 A B C D E 

 Parameter Uitstekende 
kwaliteit 

Goede 
kwaliteit 

 
Aanvaardbare 

kwaliteit 

Referentie-
methoden voor 

de analyse 

1 Intestinale 
enterokokken 
(kve/100 ml) 

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 of 
ISO 7899-2 

2 Escherichia coli 
(kve/100 ml) 

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 of 
ISO 9308-1 

 
 
KUSTWATEREN EN OVERGANGSWATEREN 

 

 A B C D  E 

 Parameter Uitstekende 
kwaliteit 

Goede 
kwaliteit 

 
Aanvaardbare 

kwaliteit 

Referentiemethoden 
voor de analyse 

1 Intestinale 
enterokokken 
(kve/100 ml) 

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 of 
ISO 7899-2 

2 Escherichia coli 
(kve/100 ml) 

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 of 
ISO 9308-1 

 
 
* Gebaseerd op een beoordeling van het 95-percentiel. Zie bijlage II.  
** Gebaseerd op een beoordeling van het 90-percentiel. Zie bijlage II.  
 

________________ 
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BIJLAGE II 

 

BEOORDELING EN INDELING VAN ZWEMWATEREN  

1. SLECHTE KWALITEIT 

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde van "slechte kwaliteit" indien in de reeks zwemwater-

kwaliteitsgegevens voor de laatste beoordelingsperiode a de percentielwaarden b van micro-

biologische tellingen slechter c zijn dan de waarden voor "aanvaardbare kwaliteit" in bijlage I, 

kolom D. 

2. AANVAARDBARE KWALITEIT 

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde van "aanvaardbare kwaliteit": 

1) indien in de reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de laatste beoordelingsperiode de 

percentielwaarden van microbiologische tellingen gelijk zijn aan of beter d zijn dan de 

waarden voor "aanvaardbare kwaliteit" in bijlage I, kolom D; en 

2) indien zich in het zwemwater een kortstondige verontreiniging kan voordoen, mits; 

i) er passende beheersmaatregelen worden genomen, waaronder bewaking, systemen voor 

vroegtijdige waarschuwing en controle, teneinde de blootstelling van zwemmers te 

voorkomen door middel van een waarschuwing of, zo nodig, een zwemverbod; 

ii) er passende beheersmaatregelen worden genomen om de oorzaken van verontreiniging 

te voorkomen, te verkleinen of weg te nemen; en 
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iii) het aantal monsters dat overeenkomstig artikel 3, lid 6, buiten beschouwing werd 

gelaten wegens kortstondige verontreiniging tijdens de laatste beoordelingsperiode niet 

meer dan 15% was van het totale aantal monsters waarin het tijdschema van de controle 

voor die periode voorzag, dan wel niet meer dan één monster per badseizoen, al naar 

gelang wat het grootste is. 

3. GOEDE KWALITEIT 

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde van "goede kwaliteit": 

1) indien in de reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de laatste beoordelingsperiode de 

percentielwaarden van microbiologische tellingen gelijk zijn aan of beter zijn dan de waarden 

voor "goede kwaliteit" in bijlage I, kolom C; en 

2) indien zich in het zwemwater kortstondige verontreiniging kan voordoen, mits; 

i) passende beheersmaatregelen worden genomen, waaronder bewaking, systemen voor 

vroegtijdige waarschuwing en controle, teneinde de blootstelling van zwemmers te 

voorkomen door middel van een waarschuwing of, zo nodig, een zwemverbod; 

ii) er passende maatregelen worden genomen om de oorzaken van verontreiniging te 

voorkomen, te verkleinen of weg te nemen; en 
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iii) het aantal monsters dat overeenkomstig artikel 3, lid 6, buiten beschouwing werd 

gelaten wegens kortstondige verontreiniging tijdens de laatste beoordelingsperiode niet 

meer dan 15% was van het totale aantal monsters waarin het tijdschema van de controle 

voor die periode voorzag, dan wel niet meer dan één monster per badseizoen, al naar 

gelang wat het grootste is. 

 

4. UITSTEKENDE KWALITEIT 

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde van "uitstekende kwaliteit": 

1) indien in de reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de laatste beoordelingsperiode de 

percentielwaarden van microbiologische tellingen gelijk zijn aan of beter zijn dan de waarden 

voor "uitstekende kwaliteit" in bijlage I, kolom B; en 

2) indien zich in het zwemwater een kortstondige verontreiniging kan voordoen, mits; 

i) er passende beheersmaatregelen worden genomen, waaronder bewaking, systemen voor 

vroegtijdige waarschuwing en controle, teneinde de blootstelling van zwemmers te 

voorkomen door middel van een waarschuwing of, zo nodig, een zwemverbod; 

ii) er passende beheersmaatregelen worden genomen om de oorzaken van verontreiniging 

te voorkomen, te verkleinen of weg te nemen; en  
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iii) het aantal monsters dat overeenkomstig artikel 3, lid 6, buiten beschouwing werd 

gelaten wegens kortstondige verontreiniging tijdens de laatste beoordelingsperiode niet 

meer dan 15% was van het totale aantal monsters waarin het tijdschema van de controle 

voor die periode voorzag, dan wel niet meer dan één monster per badseizoen, al naar 

gelang wat het grootste is. 

NOTEN 

a "Laatste beoordelingsperiode" betekent de laatste vier badseizoenen of eventueel de in 

artikel 4, leden 2 en 4, genoemde periode. 

b Uitgaande van een beoordeling van de normale waarschijnlijkheidsverdeling van log10 van de 

microbiologische gegevens van een bepaald zwemwater wordt de percentielwaarde als volgt 

afgeleid: 

i) neem de log10-waarde van alle bacterietellingen in de te beoordelen gegevensreeks, 

(Indien het resultaat een nulwaarde is, neem dan de log10-waarde van de minimum 

detectielimiet van de gebruikte analytische methode.) 

ii) Bepaal het rekenkundig gemiddelde van de log10-waarden (µ). 

iii) Bepaal de standaardafwijking van de log10-waarden (σ). 

 Het hoogste 90-percentielpunt van de waarschijnlijkheidsverdeling van de gegevens wordt 

berekend met de volgende vergelijking: hoogste 90-percentiel = antilog (µ + 1,282 σ) 
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 Het hoogste 95-percentielpunt van de waarschijnlijkheidsverdeling van de gegevens wordt 

berekend met de volgende vergelijking: hoogste 95-percentiel = antilog (µ + 1,65 σ) 

c "Slechter" betekent een hogere concentratie, uitgedrukt in kve/100 ml. 

d "Beter" betekent een lagere concentratie, uitgedrukt in kve/100 ml. 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE III 

 

HET ZWEMWATERPROFIEL  

1. Het zwemwaterprofiel als bedoeld in artikel 6 bestaat uit: 

a) een beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische kenmerken van het 

zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het beïnvloedingsgebied van het 

betrokken zwemwater die een bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, welke 

relevant zijn voor de doelen van deze richtlijn en als bedoeld in Richtlijn 2000/60/EG; 

b) een beschrijving en beoordeling van oorzaken van verontreiniging die het zwemwater 

kunnen aantasten en schade toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers; 

c) een beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën; 

d) een beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen en/of fytoplankton; 

e) de volgende gegevens indien de onder b) bedoelde beoordeling aantoont dat er een 

risico van een kortstondige verontreiniging bestaat: 

– de vermoedelijke aard, frequentie en duur van verwachte kortstondige 

verontreiniging; 

– nadere gegevens over alle resterende oorzaken van verontreiniging, waaronder de 

genomen beheersmaatregelen en het tijdschema voor het wegnemen van de 

verontreiniging; 
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– de tijdens kortstondige verontreinigingsincidenten genomen beheersmaatregelen 

en de identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de 

maatregelen belast zijn: 

f) de locatie van het controlepunt.  

2. Voor zwemwater dat als "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" is ingedeeld, wordt het 

zwemwaterprofiel regelmatig beoordeeld om na te gaan of de in punt 1 genoemde aspecten 

gewijzigd zijn. Indien nodig, moet het geactualiseerd worden. De frequentie en omvang van 

de beoordelingen worden vastgesteld op basis van de aard en de ernst van de verontreiniging. 

Zij moeten echter minstens voldoen aan de bepalingen en ten minste plaatsvinden met de in 

de onderstaande tabel aangegeven frequentie.  

 

Zwemwaterindeling "Goed" " 
Aanvaardbaar" 

"Slecht" 

Beoordelingen vinden 
ten minste plaats om de 

4 jaar 3 jaar 2 jaar 

Aspecten die moeten 
worden beoordeeld 
(subpunten van punt 1) 

a) tot en met f) a) tot en met f) a) tot en met f) 

 

Het profiel van zwemwater dat als "uitstekend" was ingedeeld, moet alleen worden beoor-

deeld en, indien nodig, geactualiseerd, indien de indeling veranderd wordt in "goed", 

"aanvaardbaar" of "slecht". De beoordeling moet alle in punt 1 vermelde aspecten betreffen.  
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3. Wanneer belangrijke werken of belangrijke wijzigingen in de infrastructuur in het zwemwater 

of in de nabijheid van het zwemwater plaatsvinden, wordt het zwemwaterprofiel vóór het 

begin van het volgende badseizoen geactualiseerd. 

4. De in punt 1, onder a) en b), bedoelde informatie moet eventueel op een gedetailleerde kaart 

worden aangegeven. 

5. Eventueel kan andere relevante informatie worden aangehecht of bijgesloten, indien de 

bevoegde autoriteit dat nodig acht. 

 

____________________ 
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BIJLAGE IV 

 

CONTROLE VAN HET ZWEMWATER 

1. Kort vóór het begin van elk badseizoen moet er één monster worden genomen. Met dit extra 

monster meegerekend en onverminderd punt 2, mogen er per badseizoen niet minder dan vier 

monsters worden genomen en geanalyseerd.  

2. Per badseizoen behoeven er evenwel slechts drie monsters te worden genomen en 

geanalyseerd wanneer 

 a) het badseizoen niet langer dan acht weken duurt; of 

 b) het zwemwater zich in een regio met bijzondere geografische beperkingen bevindt. 

3. De data van de monsterneming moeten over het badseizoen verspreid worden, waarbij het 

tijdsverloop tussen monsternemingen nooit langer dan één maand mag zijn. 

4. Na een kortstondige verontreiniging moet er één extra monster worden genomen om te 

bevestigen dat het incident voorbij is. Dat monster mag geen deel uitmaken van de reeks 

zwemwaterkwaliteitsgegevens. Zeven dagen na het einde van de kortstondige verontreiniging 

wordt er een extra monster genomen, indien dat nodig is om een buiten beschouwing gelaten 

monster te vervangen. 

 

_______________ 
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BIJLAGE V 

 

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEHANDELING VAN MONSTERS VOOR 

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES 

1. PUNT VAN BEMONSTERING 

Indien mogelijk, moeten de monsters 30 centimeter onder het wateroppervlak en in water met een 

diepte van minstens 1 meter worden genomen. 

2. STERILISATIE VAN MONSTERFLESSEN 

Monsterflessen moeten: 

– gedurende ten minste 15 minuten bij 121 °C in een autoclaaf gesteriliseerd worden; of 

– gedurende ten minste 1 uur droge sterilisatie bij 160 °C - 170 °C ondergaan; of 

– rechtstreeks van de producent afkomstige doorstraalde monsterhouders zijn. 

3. MONSTERNEMING 

Het volume van de monsterfles/monsterhouder is afhankelijk van de hoeveelheid water die voor 

iedere te controleren parameter nodig is. De minimuminhoud is in het algemeen 250 ml. 
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Monsterhouders moeten vervaardigd zijn van doorzichtig en kleurloos materiaal (glas, polyetheen 

of polypropeen). 

Om te voorkomen dat het monster per ongeluk wordt verontreinigd, moet gebruik worden gemaakt 

van een aseptische techniek om de monsterflessen steriel te houden. Indien dit naar behoren wordt 

gedaan, behoeft er verder geen steriele uitrusting (zoals steriele chirurgische handschoenen, tangen 

of een stok voor het nemen van monsters op afstand) te worden gebruikt. 

Het monster moet duidelijk worden geïdentificeerd met onuitwisbare inkt, zowel op het monster 

zelf als op het monsterformulier. 

4. BEWARING EN VERVOER VAN MONSTERS VÓÓR ANALYSE 

Watermonsters moeten in alle fasen van het vervoer worden beschermd tegen blootstelling aan 

licht, met name direct zonlicht. 

Het monster moet tot de aankomst in het laboratorium bij een temperatuur van circa 4 °C worden 

bewaard in een koelbox of koelkast (afhankelijk van het klimaat). Indien het vervoer naar het 

laboratorium waarschijnlijk meer dan 4 uur duurt, is vervoer in een koelkast verplicht. 

De tijd tussen de monsterneming en de analyse moet zo kort mogelijk zijn. Aanbevolen wordt de 

monsters op de dag van de monsterneming te analyseren. Indien dit om praktische redenen 

onmogelijk is, moeten de monsters binnen 24 uur worden verwerkt. Ondertussen moeten zij in het 

donker worden bewaard bij een temperatuur van 4 °C ± 3 °C.  

 

_______________ 
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I. INLEIDING 

 

De Commissie heeft in oktober 2002 haar voorstel 1 voor een nieuwe richtlijn betreffende de 

kwaliteit van zwemwater aangenomen en haar gewijzigd voorstel in april 2004. 

 

Het Europees Parlement heeft in oktober 2003 zijn advies in eerste lezing aangenomen 2. 
 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies in juni 2003 aangenomen 3. 
 

Het Comité van de Regio's heeft zijn advies in april 2003 aangenomen 4. 
 

De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 20 december 2004 aangenomen. 

 

II. DOELSTELLING 

 

Bij de nieuwe richtlijn zou Richtlijn 76/160/EEG worden ingetrokken en vervangen. Met de 

richtlijn wordt beoogd de bescherming van de volksgezondheid te verbeteren door de normen 

voor de kwaliteit van zwemwater aan te scherpen en het juridische kader voor het beheer 

ervan te moderniseren. Met de nieuwe richtlijn wordt in het bijzonder beoogd: 

 

• Richtlijn 2000/60/EG (de kaderrichtlijn water) aan te vullen, 

• de parameters die moeten worden gecontroleerd met het oog op de indeling van de 

zwemwaterkwaliteit te verlagen en een nieuwe indelingsmethode in te voeren, 

• rekening te houden met proactieve beheersmaatregelen, en niet alleen met statistische 

gegevens, 

• de voor het publiek beschikbare informatie over zwemwater te verbeteren, onder meer 

middels zwemwaterprofielen. 

                                                 
1 PB C 45 E van 25.2.2003, blz. 127. 
2 PB C 82 E van 1.4.2004, blz. 115. 
3 PB C 220 van 16.09.2003, blz. 39. 
4 PB C 244 van 10.10.2003, blz. 31. 
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

1. Algemeen 

 

In het gemeenschappelijk standpunt zijn de meeste amendementen van de eerste lezing 

door het Europees Parlement verwerkt, letterlijk, gedeeltelijk of naar de geest ervan. 

Een aantal amendementen is echter niet overgenomen: 

 

• omdat zij niet stroken met artikel 174 van het Verdrag (amendement 1), 

• omdat de Raad en de Commissie van mening zijn dat zij tot onnodige verdubbe-

ling zouden leiden van bestaande voorschriften van de kaderrichtlijn water 

(amendementen 2 en 58, 4, 16 en 33), of 

• omdat de Raad vond dat ze overbodig waren en tot verwarring zouden kunnen 

leiden (amendementen 6, 8 en 12). 

 

Ook bevat het gemeenschappelijk standpunt een aantal andere wijzigingen. In 

onderstaande punten worden de inhoudelijke wijzigingen besproken. Voorts zijn er 

redactionele wijzigingen die de tekst moeten verduidelijken of de algemene samenhang 

van de richtlijn moeten waarborgen. 

 

2. Doel, toepassingsgebied en definities (artikelen 1 en 2) 

 

Artikel 1, lid 1, is gedeeltelijk gelijk aan amendement 65 van het Europees Parlement. 

De Raad kan echter niet instemmen met een zodanige verruiming van het toepassings-

gebied van de richtlijn dat ook andere recreatieve activiteiten eronder vallen. 

Derhalve bevat het gemeenschappelijk standpunt geen verwijzing naar dergelijke 

activiteiten; ook de amendementen 5, 7 of 22 zijn niet overgenomen. 

 

De definitie van "zwemwater" staat nu in artikel 1, lid 3, aangezien dit begrip het 

toepassingsgebied van de richtlijn bepaalt. 
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Artikel 2 bevat verder definities uit de kaderrichtlijn water en strookt met amendement 10 van 

het Europees Parlement. Ook worden in dat artikel andere belangrijke begrippen gedefinieerd, 

namelijk "bevoegde autoriteit", "permanent", "groot aantal", "verontreiniging", "kortstondige 

verontreiniging", "proliferatie van cyanobacteriën" en "betrokken publiek". 

 

3. Controle (artikel 3 en bijlagen IV en V) 

 

Artikel 3 strookt grotendeels met de amendementen 11, 52 en 54 van het Europees Parlement, 

maar biedt meer flexibiliteit wat betreft de locatie van het controlepunt. Ook bevat het 

bepalingen over kortstondige verontreiniging en voorziet het in het gebruik van gelijk-

waardige methodes en normen onder bepaalde omstandigheden, waarvan sommige middels de 

comitologieprocedure verduidelijkt kunnen worden. 

 

Bijlage IV voorziet in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel in een verhoogd 

minimumaantal monsters dat moet worden genomen, dit om de betrouwbaarheid van de 

statistische methode te vergroten. In de bijlage wordt echter ook rekening gehouden met het 

bijzonder korte badseizoen in het noorden van de EU en met bijzondere geografische 

beperkingen (bijvoorbeeld afgelegen eilanden). Er is geen rechtstreeks verband meer tussen 

de frequentie van de monsterneming en de indeling. 

 

Bijlage V strookt met amendement 35 van het Europees Parlement en gedeeltelijk met 

amendement 75. 

 

4. Kwaliteitsbeoordeling (artikel 4) 

 

In het gemeenschappelijk standpunt worden 4 badseizoenen gehanteerd als de normale 

beoordelingsperiode, maar wordt de lidstaten wel de mogelijkheid geboden om onder 

bepaalde omstandigheden te kiezen voor een periode van 3 badseizoenen. 

Het geeft het vereiste minimumaantal monsters aan en de omstandigheden waarin de 

zwemwateren mogen worden onderverdeeld of gegroepeerd. 
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5. Indeling en kwaliteitsstatus (artikel 5 en bijlagen I en II) 

 

Artikel 5 bevat in vergelijking met het oorspronkelijke Commissievoorstel verscheidene 

essentiële vernieuwingen. Belangrijkste punten: 

 

 • de verplichte toepassing van het nieuwe indelingsschema wordt uitgesteld tot 2015 

(zodat een en ander aansluit op het tijdschema in de kaderrichtlijn water), 

 • er wordt een nieuwe indeling ingevoerd ("aanvaardbaar") die op zijn minst evenveel 

bescherming van de gezondheid moet bieden als de minimmumeisen van de bestaande 

richtlijn en als opstapje moet dienen naar "goede" en "uitstekende" kwaliteit, en 

 • de omstandigheden waarin zwemwater voorlopig kan worden ingedeeld als "slecht", 

worden verduidelijkt in bewoordingen die stroken met de doelstelling van 

amendement 17 van het Europees Parlement. 

 

In bijlage I wordt bepaald dat de indelingen moeten geschieden aan de hand van twee micro-

biologische parameters. De voorschriften betreffende andere soorten verontreiniging blijven 

bestaan (artikel 9), maar hebben geen invloed op de indeling. Daarom zit amendement 31 van 

het Europees Parlement niet verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt. 

 

Bijlage I voorziet in evaluaties op basis van zowel 95- als 90-percentiel. De grenswaarden 

voor "uitstekend" en "goed" worden gebaseerd op een 95-percentiel en "aanvaardbaar" op een 

beoordeling van het 90-percentiel om het risico op statistische anomalieën bij het gebruik van 

een kleine hoeveelheid gegevens te verlagen. 

 

Er zijn verschillende grenswaarden voor binnenwateren en kustwater. Uit het thans beschik-

bare wetenschappelijke materiaal blijkt dat de aanwezigheid van hetzelfde niveau van micro-

biologische besmetting in zout water een hoger risico oplevert dan in zoet water. 

 

De kop van kolom E strookt met amendement 57 van het Europees Parlement. 



 
 
 

 
12884/1/04 REV 1 ADD 1  gys/NGS/lg 6 
 DG I   NL 

Bijlage II strookt met het brede beginsel dat ten grondslag ligt aan amendement 19 van het 

Europees Parlement, omdat erin wordt gesteld dat kortstondige verontreiniging geen 

invloed zou hebben op de indeling van een zwemwater indien de bevoegde autoriteit passende 

maatregelen neemt om de gezondheid van de baders te beschermen. 

 

6. Zwemwaterprofiel (artikel 6 en bijlage III) 

 

In het gemeenschappelijk standpunt wordt verduidelijkt dat er één zwemwaterprofiel voor 

aangrenzende zwemwateren kan komen. De termijn voor de vaststelling van het eerste 

zwemwaterprofiel en de interval tussen herzieningen worden verlengd vanwege de werklast 

die een en ander met zich meebrengt. 

 

Bijlage III strookt met de amendementen 32 en 34 van het Europees Parlement. 

 

7. Inspraak van het publiek (artikel 11) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt strookt met amendement 20 van het Europees Parlement. 

De definitie van "betrokken publiek" in artikel 2 omvat duidelijk de belanghebbende partijen 

op lokaal niveau. De rest van het amendement is overbodig gezien artikel 18 en 

Richtlijn 2003/4/EG. 

 

8. Voorlichting van het publiek (artikel 12) 

 

In het gemeenschappelijk standpunt zijn alle algemene voorschriften voor voorlichting van 

het publiek in één artikel samengebracht. Deze voorschriften stroken met de doelstellingen 

van de amendementen 15 en 18 van het Europees Parlement. 

 

In het gemeenschappelijk standpunt wordt het gebruik van tekens en symbolen aangemoedigd 

en wordt voorzien in het aannemen - middels de comitéprocedure - van geharmoniseerde 

voorschriften op dit gebied (artikel 12, lid 4 en artikel 15, lid 1, onder b)), en daardoor strookt 

het gemeenschappelijk standpunt gedeeltelijk met de doelstellingen van de amendementen 21, 

23 en 27 (en, indien deze bepalingen in samenhang met artikel 7 worden gelezen, met 

amendement 24). 
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Ook strookt het in zoverre met amendement 26 en een deel van amendement 25 dat vereist is 

dat de informatie onmiddellijk op internet beschikbaar is. 

 

9. Verslaglegging en evaluatie (artikel 14) 

 

De Raad is het met het Europees Parlement eens dat de Commissie de uitvoering en de 

werking van de richtlijn moet evalueren. Derhalve strookt het gemeenschappelijk standpunt 

met de doelstelling van amendement 28. Er worden echter wel enige belangrijke punten 

aangegeven die in het verslag van de Commissie aan bod moeten komen, in het bijzonder: 

 

 • de resultaten van de epidemiologische studie die de Commissie met spoed moet 

verrichten teneinde meer wetenschappelijke zekerheid te krijgen over gezondheids-

risico's van het zwemmen, in het bijzonder in zoet water, 

 • de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die eerder overeenkomen met 

de indeling "goed" dan met de minimumvoorschriften van de richtlijn. 

 

10. Comitéprocedure (artikelen 15 en 16) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt bevat één bepaling over de technische besluiten die middels 

de comitéprocedure kunnen worden genomen (artikel 15). 

 

De Raad gelooft echter dat deze besluiten facultatief moeten zijn, en niet verplicht. Bovendien 

kan de Raad niet akkoord gaan met de toevoeging, via de comitéprocedure, van nieuwe 

parameters voor virusdetectie. Derhalve staan de amendementen 29 en 30 van het Europees 

Parlement niet in het gemeenschappelijk standpunt. 
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11. Diversen 

 

Verder bevat het gemeenschappelijk standpunt: 

 

• vereenvoudigde voorschriften voor maatregelen voor uitzonderlijke omstandig-

heden waarvan het toepassingsgebied nu hetzelfde is als voor de rest van de 

richtlijn (artikel 7), en 

• een verplichting voor de lidstaten om een passende controle uit te voeren en om 

passende beheersmaatregelen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid 

tegen cyanobacteriën (artikel 8). 

 

IV. CONCLUSIE 

 

De Raad is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt een evenwichtig pakket 

maatregelen vertegenwoordigt waarmee de dringend noodzakelijke bijwerking van de 

communautaire regels inzake zwemwaterkwaliteit mogelijk wordt en waarmee het niveau van 

bescherming van de volksgezondheid stapsgewijs en op een redelijke manier wordt verhoogd 

zonder dat de betrokken autoriteiten buitensporig worden belast. De Raad zal met het 

Europees Parlement graag een opbouwend debat aangaan, met het oog op een spoedige 

aanneming van de richtlijn. 
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Verklaringen voor de notulen van de Raad 

 

Verklaring van de Commissie 

 

"Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voorzag in verplichte kwaliteitsnormen voor water 

die strenger waren dan die van de door de Raad goedgekeurde tekst. De Commissie erkent echter 

ook dat de huidige richtlijn, die in 1976 is aangenomen, dringend geactualiseerd moet worden en 

kan zich derhalve scharen achter de tekst van het voorzitterschap, die in het algemeen een 

aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van de bestaande regeling. De Commissie is van 

oordeel dat dankzij epidemiologische en andere wetenschappelijke studies een beter inzicht kan 

worden verkregen in de gezondheidsrisico's die met zwemmen - vooral in zoet water - 

samenhangen. Derhalve zal de Commissie een wetenschappelijke studie verrichten waarvan de 

resultaten in 2008 beschikbaar zullen zijn. Indien deze wetenschappelijke studie aanleiding geeft tot 

bezorgdheid over de voorgestelde normen, zal de Commissie, indien nodig, de noodzakelijke 

voorstellen indienen." 
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Gemeenschappelijke verklaring van de Duitse, de Franse en de Oostenrijkse delegatie 

 

"Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk achten de referentiemethode ISO9308-1 (opsporing van E.coli 

door membraanfiltratie) in bijlage I, kolom D, niet geschikt voor oppervlaktewater. Volgens de 

ISO-norm is deze methode vooral nuttig voor gedesinfecteerd water en drinkwater met een laag 

gehalte aan stoorflora. In de praktijk is deze methode dus, algemeen beschouwd, niet toepasbaar op 

zwemwatermonsters." 

 

_______________ 

 

 



 

NL    NL 

 

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 4.1.2005 
COM(2004) 846 definitief 

2002/0254 (COD) 

  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het 

zwemwater 



 

NL 2   NL 

2002/0254 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het 

zwemwater 

1. PROCEDURE 

Het voorstel COM(2002) 581 def. werd bij het Europees Parlement en de Raad 
ingediend overeenkomstig de medebeslissingsprocedure van artikel 175, lid 1, van 
het EG-Verdrag. 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 19 juni 
2003. 

Het Comité van de Regio’s heeft advies uitgebracht op 9 april 2003. 

Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 21 oktober 2003. 

Ingevolge het advies van het Europees Parlement en krachtens artikel 250, lid 2, van 
het EG-Verdrag heeft de Commissie op 5 april 2004 een gewijzigd voorstel COM 
(2004) 245 def. goedgekeurd. 

Ingevolge het advies van het Europees Parlement en krachtens artikel 250, lid 2, van 
het EG-Verdrag heeft de Raad op 28 juni 2004 een politiek akkoord bereikt over een 
gemeenschappelijk standpunt. De Raad heeft het gemeenschappelijk standpunt met 
eenparigheid van stemmen formeel goedgekeurd op 20 december 2004. 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het voorstel van de Commissie was bedoeld als vervanging voor de huidige 
zwemwaterrichtlijn, die in 1976 werd vastgesteld. Deze richtlijn, die als zeer 
succesvol wordt gezien bij het bevorderen van een hogere zwemwaterkwaliteit, 
wordt nu als achterhaald beschouwd en als een afspiegeling van de technische en 
wetenschappelijk stand van zaken medio de jaren zeventig. In het voorstel van de 
Commissie werden de imperatieve microbiologische normen voor het zwemwater in 
de Gemeenschap aangescherpt en de beheers- en bewakingsregeling bijgewerkt. 
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3. COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE 

3.1. Algemene opmerkingen 

De Commissie heeft 22 van de 37 door het Europees Parlement in eerste lezing 
voorgestelde amendementen geheel, gedeeltelijk of in principe aanvaard. Van deze 
22 amendementen werden er 17 verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt.  

De Commissie heeft alle amendementen aanvaard die tot meer duidelijkheid leidden, 
een verbetering betekenden in de publieksvoorlichting of het beheer doeltreffender 
maakten. 

De Commissie heeft met name de amendementen verworpen waardoor de reikwijdte 
van de richtlijn werd verruimd of die tot overlappingen met de kaderrichtlijn water 
zouden hebben geleid. 

3.2. Specifieke opmerkingen 

3.2.1. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn aanvaard en geheel of 
gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt. 

De volgende amendementen die geheel of gedeeltelijk door de Commissie waren 
aanvaard zijn ook in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen: de nrs. 10, 11, 
15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 52 en 57. 

3.2.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn aanvaard maar niet in 
het gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt. 

Amendement 6 betreft een verduidelijking van een deel van de definitie van 
“zwemwater”: door de nieuwe redactie van de artikelen 1 en 2 in het 
gemeenschappelijk standpunt is dit amendement niet langer passend. 

Amendement 29 betreft de aanpassing van de in bijlage I genoemde 
analysemethodes. Het amendement lijkt aanpassing van de testprocedures tot een 
verplichting te maken in plaats van een weloverwogen, op een afweging van de 
noodzaak daarvan gebaseerde ingreep. De Commissie respecteert de wens van de 
lidstaten de formulering “kunnen worden aangepast” aan te houden en deze niet te 
vervangen door de door het Parlement voorgestelde formulering “worden 
aangepast”.  

Amendement 30 betreft een toezegging om parameters inzake virusdetectie op te 
nemen; virussen zijn namelijk belangrijke microbiologische contaminanten waarvoor 
nog geen robuuste testmethodes beschikbaar zijn. De Commissie neemt dit 
amendement graag over en heeft zelfs al een onderzoeksproject opgezet voor de 
ontwikkeling van robuuste testprocedures voor het detecteren van de desbetreffende 
virussen in water en het meten van de concentraties daarvan. Op basis van de 
resultaten van dit project zal de Commissie passende voorstellen doen. Een 
toezegging om parameters inzake virussen in de richtlijn op te nemen is niet in het 
gemeenschappelijk standpunt vastgelegd, maar het initiatiefrecht van de Commissie 
geeft haar de vrijheid te allen tijde voorstellen in die richting te doen.  
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Amendement 31 betreft de opname van het beoordelingscriterium “negatieve 
testresultaten” voor fytoplanktonbloei in bijlage I bij het oorspronkelijke voorstel van 
de Commissie. Aangezien deze parameter niet meer in de tabel voorkomt, is dit 
amendement overbodig geworden. 

Amendement 75 betreft berekeningsmethodes om het probleem van onbruikbare 
monsters aan te pakken. Nu echter in bijlage II bepalingen voor het buiten 
beschouwing laten van onbruikbare monsters zijn opgenomen zijn die methodes niet 
langer relevant. 

3.2.3. Door de Commissie verworpen amendementen van het Parlement die in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt. 

Amendement 54 betreft de mogelijkheid een geplande bemonsteringsdatum vier 
dagen naar voren of naar achteren te verschuiven. Binnen het totaalpakket van het 
gemeenschappelijk standpunt kan de Commissie deze extra flexibiliteit accepteren.  

3.2.4. Bijkomende wijzigingen die door de Raad in het voorstel zijn aangebracht 
Het gemeenschappelijk standpunt bevat een aanzienlijk aantal wijzigingen ten 
opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Qua opbouw is de tekst 
gestroomlijnd en daarbij zijn verschillende artikelen uit de oorspronkelijke versie 
samengevoegd. Alle essentiële elementen van het voorstel van de Commissie zijn 
echter behouden gebleven. 

Inhoudelijk hebben de belangrijkste wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt 
betrekking op de kwaliteitsbeoordeling en –indeling van zwemwater zoals geregeld 
in artikel 4 en de bijlagen I en II van het gemeenschappelijk standpunt. 

Indelingscriteria: Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in een vierde 
indelingsklasse “bevredigend”, die de bindende norm wordt die door de lidstaten 
moet worden gehaald. Deze norm is gebaseerd op een 90-percentielwaarde in plaats 
van op een 95-percentiel. De mate van bescherming die wordt geboden door het met 
de indeling “bevredigend” overeenkomende kwaliteitsniveau is niet zo hoog als bij 
de indeling “goed” in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. 

Normen voor binnenwateren: Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in 
verschillende kwaliteitsnormen voor binnenwateren en kustwateren. Het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie bevatte een reeks normen die golden 
voor alle zwemwateren.  

Termijn voor het halen van de normen: In het gemeenschappelijk standpunt is 
bepaald dat de bindende normen (de indeling “bevredigend”) uiterlijk in 2015 
moeten worden gehaald. Volgens het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
moest de indeling “goed” rond 2009/2010 worden bereikt. 

Buiten beschouwing laten van monsters: Om rekening te kunnen houden met 
kortstondige verontreinigingsincidenten staat het gemeenschappelijk standpunt 
(bijlage II) toe tot 15% van alle watermonsters buiten beschouwing te laten. 

Minder parameters: In bijlage I van het gemeenschappelijk standpunt zijn alle 
parameters die geen betrekking hebben op microbiologische verontreiniging 
geschrapt. Bepalingen inzake andere soorten verontreiniging zijn nu opgenomen in 
de artikelen 8 en 9.  
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4. CONCLUSIE 

Het voorstel is besproken onder drie voorzitterschappen en het belangrijkste 
struikelblok voor het bereiken van overeenstemming was steeds het stringente 
karakter van de waterkwaliteitsnormen. Veel lidstaten hadden bezwaren omdat zij 
vonden dat het oorspronkelijke voorstel van de Commissie onrealistisch was en dat 
de voordelen voor de volksgezondheid niet opwogen tegen de kosten. 

De Commissie zou er verreweg de voorkeur aan hebben gegeven de in haar 
oorspronkelijke voorstel opgenomen kwaliteitsnormen te handhaven. Zij hecht er 
echter ook aan dat de al uit 1976 daterende richtlijn nu wordt aangepast zodat kan 
worden gezorgd voor: i) een doeltreffender beheersaanpak voor het zwemwater; 
ii) betere bepalingen inzake publieksvoorlichting en iii) betere bewakingsregelingen 
die zich richten op reële gezondheidsrisico’s.  

De Commissie is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt een grote stap 
vooruit betekent ten opzichte van de regelingen in het kader van de bestaande 
richtlijn en kan er bijgevolg haar steun aan geven. De Commissie onderkent dat er 
redenen voor bezorgdheid blijven bestaan over het door de nieuwe normen geboden 
beschermingsniveau, met name in de binnenwateren, en is vastbesloten de nog 
resterende bezwaren aan te pakken als onderdeel van een actie voor gezamenlijke 
rekening in het kader van het Zesde Kaderprogramma. De Commissie heeft een 
verklaring in die zin afgelegd met het doel deze in de notulen van de Raad te laten 
opnemen (zie bijlage).  
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BIJLAGE I 

Verklaring van de Commissie 

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voorzag in bindende kwaliteitsnormen die 
strenger waren dan die welke uiteindelijk in de door de Raad overeengekomen tekst zijn 
opgenomen. De Commissie onderkent echter dat de huidige richtlijn, die in 1976 werd 
vastgesteld, dringend aan modernisering toe is en daarom kan zij zich verenigen met de tekst 
van het Voorzitterschap, daar deze als geheel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 
bestaande regelingen vormt. De Commissie is van mening dat epidemiologische en andere 
wetenschappelijke studies zouden helpen de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan 
zwemwater, met name in het binnenland, beter te begrijpen. Daarom zal zij wetenschappelijk 
onderzoek ondernemen waarvan de resultaten tegen 2008 beschikbaar moeten zijn. Indien dit 
onderzoek aanleiding geeft tot bezorgdheid over de voorgestelde normen, zal de Commissie 
met de nodige voorstellen komen. 




