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Betreft: Verzoekschrift 0210/2007, ingediend door Robert Pocock (Ierse nationaliteit), 
namens Voice of Irish Concern for the Environment, over verontrusting met 
betrekking tot de toevoeging van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater 
in Ierland

Verzoekschrift 0211/2007, ingediend door Walter Graham (Britse nationaliteit), 
namens de Noord-Ierse Raad tegen fluoridering, over de bezorgdheid over de 
toevoeging van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater in het Verenigd 
Koninkrijk

1. Samenvatting van verzoekschrift 0210/2007

Indiener is bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de chemische 
verontreinigende stof hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) die in Ierland aan het drinkwater wordt 
toegevoegd. Indiener betwist de verklaring van de Ierse regering dat er H2SiF6 aan het 
drinkwater wordt toegevoegd om tandbederf bij mensen te voorkomen en wijst op het feit dat 
deze chemische stof op grond van de EU Richtlijn 2004/27 niet is toegestaan. Voorts stelt 
indiener dat de toevoeging van H2SiF6 aan ongezuiverd water in strijd zou zijn met de EU-
drinkwaterrrichtlijn (98/83) en een schending zou zijn van het recht van het individu om 
medicijnen te weigeren. Indiener vraagt het Europees Parlement om deze zaak te laten 
onderzoeken.

Samenvatting van verzoekschrift 0211/2007

Indiener maakt bezwaar tegen de verplichte fluoridering van het water in het Verenigd 
Koninkrijk door de toevoeging van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) en is van mening dat dit in 
strijd is met de fundamentele rechten van de mens. Indiener verwijst naar een Amerikaanse 
studie waarin verschillende ongunstige gezondheidseffecten van fluoride worden vastgesteld, 
waaronder aantasting van de schildklier en artritis. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
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tussenbeide te komen en een effectbeoordeling over de bijverschijnselen van deze chemische 
samenstelling te laten uitvoeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

De verzoekschriften

Indieners tonen zich bezorgd over de schadelijke effecten op de gezondheid van de toevoeging 
van hexafluorkiezelzuur en fluoride aan het drinkwater. Ze menen ook dat de fluoridering van 
drinkwater indruist tegen de mensenrechten.

Commentaar van de Commissie op de verzoekschriften

Hexafluorkiezelzuur (H2SiF6), ook bekend als kiezelfluorwaterstof, is de meest gebruikte stof 
voor het fluorideren van leidingwater. Als concentraat is hexafluorkiezelzuur een gevaarlijke 
stof. Het is uiterst agressief, niet alleen als het wordt ingeslikt, maar ook als het in gasvormige 
toestand wordt ingeademd of wanneer het in aanraking komt met ogen of huid.

Deze eigenschappen zijn echter alleen van belang bij het hanteren van de stof, wat onder meer 
gebeurt in drinkwaterzuiveringsstations, waar geconcentreerd H2SiF6 aan het drinkwater wordt 
toegevoegd. Bij gemeenteprogramma's voor drinkwaterfluoridering is het hexafluorkiezelzuur 
echter meer dan 110 000 keer verdund. Eenmaal verdund, valt het uiteen en komen fluorionen 
vrij. Aan de omgang met deze stof zijn vergelijkbare risico's verbonden als aan de omgang met 
chloor, dat aan het drinkwater wordt toegevoegd voor ontsmettingsdoeleinden. Ook chloor is in 
geconcentreerde vorm erg toxisch.

In de WHO-richtsnoeren voor drinkwaterkwaliteit1 wordt geen melding gemaakt van 
toxicologische gevaren in verband met de toepassing van hexafluorkiezelzuur bij de bereiding 
van drinkwater en wordt evenmin gewezen op veiligheidsrisico's voor de consument. Op basis 
hiervan lijkt de toepassing van hexafluorkiezelzuur geen toxicologisch risico of een inbreuk op 
de drinkwaterrichtlijn2 te vormen. De Commissie is daarom niet van plan een aanvullend 
toxicologisch onderzoek noch een effectbeoordeling uit te voeren naar het gebruik van 
hexafluorkiezelzuur als bron van fluoride in drinkwater.

Wat betreft de aanwezigheid van fluorionen (F-) in het drinkwater als gevolg van fluoridering 
(door het uiteenvallen van het hexafluorkiezelzuur), is het de Commissie bekend dat fluoride de 
tanden tegen cariës beschermt3 wanneer deze stof in lage concentraties in het drinkwater 
aanwezig is. Dit geldt met name voor kinderen. Concentraties van 0,5 tot maximaal 2 mg F/liter 
leiden tot de ontwikkeling van tanden die minder gevoelig zijn voor cariës4.

                                               
1 Guidelines for Drinking Water Quality, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Richtlijn 98/83/EG van de Raad, PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.
3 Voornamelijk omdat hydroxyapatiet (in glazuur) wordt omgezet in fluorapatiet.
4 WHO Guidelines for Drinking Water Quality , Geneva 2004, ISBN 92 4 154638 7.
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Zoals indiener aangeeft, kan fluoride in hoge concentraties en afhankelijk van de wijze van 
opname, fluorose en zelfs tand- en skeletziekten veroorzaken. In haar richtsnoeren voor de 
drinkwaterkwaliteit geeft de WHO een richtwaarde van 1,5 mg F/liter. Conform deze 
richtwaarde stelt de drinkwaterrichtlijn een duidelijke en wettelijk verbindende norm van 1,5 mg 
F/liter. Wanneer het fluoridegehalte van het drinkwater de in de richtlijn genoemde 
maximumconcentratie na fluoridering niet overschrijdt, gaat de Commissie ervan uit dat het 
drinkwater conform de richtlijn is.

De Commissie wijst erop dat het fluorideren van drinkwater een nationale beslissing is en niet 
voortvloeit uit het Gemeenschapsrecht.

Het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, waarin de nadruk wordt 
gelegd op mensenrechten en de gedwongen toediening van medicatie, is in 1997 in Oviedo door 
de Raad van Europa ter ondertekening opengesteld. Het verdrag is echter nog niet door de 
Europese Gemeenschap geratificeerd en heeft daarom vooralsnog geen rechtskracht in de 
Gemeenschap. Bovendien moet erop worden gewezen dat volgens de informatie waarover de 
Commissie beschikt, geen van de EU-lidstaten die het drinkwater fluorideren1 partij is bij dit 
verdrag.

Conclusie

Aangezien in deze zaak geen aanwijzingen zijn voor een inbreuk op het Gemeenschapsrecht, kan 
de Commissie niet in rechte optreden.

Voorts is de Commissie niet van plan een aanvullend toxicologisch onderzoek noch een 
effectbeoordeling uit te voeren naar het gebruik van hexafluorkiezelzuur als bron van fluoride in 
drinkwater, aangezien uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens blijkt dat aan de 
toevoeging van hexafluorkiezelzuur aan drinkwater in drinkwaterzuiveringsstations geen risico's 
zijn verbonden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Indieners uiten hun bezorgdheid over de fluoridering van drinkwater door de toevoeging van 
hexafluorkiezelzuur (H2SiF6). Hun voornaamste zorgen betreffen de intrinsieke eigenschappen 
van deze stof en in het bijzonder de schending van de drinkwaterrichtlijn, de 
geneesmiddelenrichtlijn en het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde. De Commissie heeft in november 2007 een mededeling over de 
verzoekschriften opgesteld. In een aanvullend document dat indiener aan de vergadering van 26 
mei 2008 van de Commissie verzoekschriften heeft voorgelegd en in interventies tijdens die 
vergadering, zijn deze zorgen opnieuw geuit en is nogmaals gewezen op de vermeende 
schending van de drinkwaterrichtlijn2, de gevaarlijkeafvalstoffenrichtlijn3 en de 
geneesmiddelenrichtlijn4.

Commentaar van de Commissie op het aanvullende document en de interventies tijdens de 
vergadering van de Commissie verzoekschriften van 26 mei 2008
                                               
1 Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
2 Richtlijn 98/83/EG, PB *** van 5.12.1998, gewijzigd.
3 Richtlijn 91/689/EEG, PB L377 van 31.12.1991, gewijzigd.
4 Richtlijn 2001/83/EG, PB L 311 van 28.11.2001, gewijzigd.
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Drinkwaterrichtlijn 98/83/EG

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft in haar wetenschappelijk advies in de 
drinkwaterrichtsnoeren een richtwaarde van 1,5 mg fluoride per liter. De drinkwaterrichtlijn stelt 
een wettelijk verbindende maximumconcentratie van 1,5 mg fluoride per liter. Zowel in de 
WHO-richtsnoeren (hoofdstuk 1.1) als in de richtlijn (overweging 13) zijn de waarden gebaseerd 
op een levenslange consumptie. Met het oog hierop vormt de toevoeging van 
hexafluorkiezelzuur (kiezelfluorwaterstof) geen schending van de richtlijn, indien de in de 
richtlijn aangegeven maximumconcentratie van 1,5 mg fluoride per liter niet wordt 
overschreden.

Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen 91/689/EEG en aanverwante waterkwesties

Vragen die in het verzoekschrift gesteld worden ten aanzien van de afvalwetgeving zijn:

a) Of de desbetreffende stof krachtens Richtlijn 91/689/EEG (gevaarlijkeafvalstoffenrichtlijn) 
als gevaarlijk afval wordt beschouwd.

b) Zo ja, hoe is het dan mogelijk dat het bij de bereiding van drinkwater wordt gebruikt?

Ad a) Volgens EU-afvalwetgeving wordt een materiaal gedefinieerd als elke stof of elk 
voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, 
en dat voldoet aan de criteria van bijlage 1 van Richtlijn 2006/12/EG1 (kaderrichtlijn 
afvalstoffen) en Beschikking 2000/532/EG2 (Europese lijst van afvalstoffen). Beide bronnen zijn 
echter indicatief en de definitie van afval draait in essentie om het begrip ‘zich ontdoen', 
waardoor de bevoegde autoriteiten van geval tot geval moeten beslissen. Het Europees Hof van 
Justitie heeft dit herhaaldelijk benadrukt: of een materiaal afval is of niet hangt af van de 
specifieke, feitelijke omstandigheden, en hierover moet van geval tot geval beslist worden. De 
mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende/tot 
Interpretatieve mededeling betreffende afvalstoffen en bijproducten COM(2007)59 definitief, 
bevat bruikbare richtsnoeren die zijn gebaseerd op jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie. Hierin wordt de kwestie van de bijproducten voor relevante industriële sectoren 
behandeld en komt aan de orde wanneer bijproducten al dan niet als afval moeten worden 
beschouwd, om de wettelijke situatie voor marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten te 
verduidelijken.

Het belangrijkste bij de beoordeling of een materiaal ‘afval' is, is de vraag wat de bedoeling bij 
de productie was, dat wil zeggen of het gekozen productieproces voor het belangrijkste product 
(in dit geval kunstmest) ‘opzettelijk' een bepaald bijproduct oplevert. Een ander 
beoordelingscriterium dat in de richtsnoeren wordt genoemd, betreft de markt voor het materiaal, 
dat wil zeggen de economische waarde ervan, en of voor het materiaal een bepaalde 
standaardafvalverwerking plaatsvindt.

Ad b) De EU-wetgeving inzake afval voorkomt niet per se dat stoffen die aan de criteria voor 
afval (met inbegrip van gevaarlijke afvalstoffen) voldoen, voor nuttig geachte doeleinden 
worden gebruikt, op voorwaarde dat het gebruik hiervan niet de volksgezondheid in gevaar 

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9-21.
2 Laatst gewijzigd bij Beschikking 2001/573/EG van de Raad , PB L 203 van 28.7.2001, blz. 18.
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brengt of schadelijk is voor het milieu. Derhalve is het gebruik van een materiaal voor de 
behandeling van water mogelijk, zelfs als het als een gevaarlijke afvalstof moet worden 
beschouwd, mits aan alle nodige voorwaarden met betrekking tot het nut van het proces, de 
veiligheid etc. is voldaan en er sprake is van een veilige behandeling, vergunningen, etikettering 
etc.

Geneesmiddelenrichtlijn 2001/83/EG

Krachtens de geneesmiddelenrichtlijn moet een product als geneesmiddel worden beschouwd als 
het:

a) een stof of een combinatie van stoffen is, die wordt aangeduid als middel dat therapeutische of 
profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens heeft (geneesmiddel naar 
aandiening), of

b) een stof of een combinatie van stoffen is, die als middel bij de mens kan worden gebruikt of 
aan de mens kan worden toegediend óf om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of 
te wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen, óf 
om een medische diagnose te stellen (geneesmiddel naar werking).

Een product kan worden beschouwd als een middel dat wordt aangeduid voor behandeling of 
preventie van ziekte in de zin van Richtlijn 2001/83/EG, ook als het niet uitdrukkelijk als 
zodanig wordt aangeduid of aanbevolen. Er moet ook rekening worden gehouden met de 
houding van een redelijk goedgeïnformeerde consument, wanneer deze de indruk krijgt dat het 
desbetreffende product een dergelijk effect moet hebben. Er moet worden gekeken naar de vorm 
van het product, de manier waarop het is verpakt en naar de informatie die aan de consument 
wordt gegeven. Gelet op deze criteria, kan drinkwater uit de kraan niet als een geneesmiddel naar 
aandiening worden beschouwd. Ook kan drinkwater, zoals omschreven in het verzoekschrift, 
niet als een geneesmiddel naar werking worden beschouwd. Indien hexafluorkiezelzuur in lage 
concentraties, die lijken op de natuurlijke concentraties, aan drinkwater wordt toegevoegd, 
verliest het water niet zijn belangrijkste doel, namelijk dat van voedingsmiddel. De manier 
waarop dergelijk drinkwater wordt gebruikt en het lage risico dat hiermee gepaard gaat, 
bevestigen deze classificatie. Drinkwater waaraan  hexafluorkiezelzuur is toegevoegd, in 
concentraties die lijken op de natuurlijke concentraties, is dus volgens de 
geneesmiddelenrichtlijn noch een geneesmiddel naar aanduiding, noch een geneesmiddel naar 
werking.

Algemene blootstelling aan fluoride via een reeks bronnen

De WHO geeft in haar drinkwaterrichtsnoeren aan dat blootstelling aan fluoride van een reeks 
factoren afhankelijk is: "In de meeste omstandigheden lijkt voedsel de belangrijkste bron voor de 
opname van fluoride te zijn, met in mindere mate bijdragen van drinkwater en tandpasta. In 
gebieden met relatief hoge concentraties, vooral in grondwater, vormt drinkwater een steeds 
belangrijker bron van fluoride. Opname in gebieden waar binnenshuis steenkool met een hoge 
concentratie fluoride wordt gebruikt, kan ook aanzienlijk zijn."

Voor een nieuwe beoordeling van het mogelijke risico van blootstelling van het publiek aan 
fluoride, zal de Commissie het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's 
verzoeken een advies uit te brengen voor een herziene beoordeling van het mogelijke risico van 
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blootstelling van het publiek aan fluoride.

Conclusies

1. De Commissie heeft grondig onderzoek gedaan naar de praktijk van het toevoegen van 
hexafluorkiezelzuur aan drinkwater met inachtneming van de krachtens de 
drinkwaterrichtlijn maximaal toegestane concentratie fluoride. Zij bevestigt dat zij geen 
bewijs ziet voor schending van de drinkwaterrichtlijn, de gevaarlijkeafvalstoffenrichtlijn en 
de geneesmiddelenrichtlijn.

2. Om nieuwe wetenschappelijke kennis te verkrijgen ten behoeve van een mogelijke 
herwaardering van het beleid, zal de Commissie het Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's verzoeken een advies uit te brengen voor een herziene 
beoordeling van het mogelijke risico van blootstelling van het publiek aan fluoride.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Verzoekschriften 210/2007 en 211/2007

Zoals hierboven aangegeven heeft de Commissie besloten het Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's (WCGM) te verzoeken een advies uit te brengen voor een 
herziene beoordeling van het mogelijke risico van blootstelling van het publiek aan fluoride.

In antwoord op dit verzoek heeft het WCGM zijn voorlopig advies thans goedgekeurd.

Overeenkomstig Besluit 2008/721/EG1 van de Commissie wordt nu een openbare raadpleging 
gehouden over dit voorlopig advies.

Het voorlopig advies is publiek beschikbaar op de website van de Commissie: http://ec.europa.
eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_cons_05_en.htm

Het definitieve advies van het WCGM wordt vóór het einde van 2010 verwacht.

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 29 maart 2011

Verzoekschriften 210/2007 en 211/2007

Het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's (WCGM)

- heeft op 18 mei 2010 zijn voorlopig advies goedgekeurd: http://ec.europa.eu/health/
scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_cons_05_en.htm;

- heeft dit voorlopig advies aangeboden voor een openbare raadplegingsprocedure2 waarvoor 

                                               
1 Besluit 2008/721/EG van 5 augustus 2008 tot instelling van een adviesstructuur van wetenschappelijke comités en 
deskundigen op het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, PB L 241 van 10.9.2008.
2 Besluit 2008/721/EG van 5 augustus 2008 tot instelling van een adviesstructuur van wetenschappelijke comités en 
deskundigen op het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu en tot intrekking van Besluit 
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22 september 2010 als uiterste termijn was vastgesteld;

- heeft nog niet in een plenaire vergadering van het Comité zijn definitief advies goedgekeurd.

7. Antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 18 juli 2011

Verzoekschriften 210/2007 en 211/2007

Als laatste follow-up van alle eerdere briefwisseling over dit verzoekschrift, na goedkeuring van 
het voorlopig advies en na de openbare raadpleging, is het definitief advies van het 
Wetenschappelijk Comité (WCGM), dat op zijn laatste vergadering in mei 2011 is aangenomen, 
nu beschikbaar. Het advies en de begeleidende documenten zijn beschikbaar op de volgende 
website: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index
_en.htm#id3, waar u vervolgens naar "Risk Assessment" gaat.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV V), ontvangen op 30 augustus 2012

Gezien:

 de e-mail van verzoeker (210/2007) van 2 maart 2012, inclusief de correspondentie met 
de Ierse minister van volksgezondheid over de kwestie van waterfluoridering,

 de brief van de National Pure Water Association Ltd van 26 maart 2012 ter 
ondersteuning van verzoekschrift 210/2007, inclusief haar verklaring betreffende de 
praktijk van fluoridering in drinkwater,

 de studie "Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water 
Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride Compounds", 

wil de Commissie de volgende informatie toevoegen:

Ter herinnering: de EU voorziet niet in specifieke regelgeving inzake de praktijk van 
fluoridering van drinkwater voor gezondheidsdoeleinden. Bijgevolg is het de bevoegdheid van 
de lidstaten om de nodige stappen te ondernemen voor het risicobeheer van deze praktijk. Gezien 
het feit dat slechts drie lidstaten (waaronder Ierland) of een deel ervan deze praktijk voortzetten, 
betreft het evenmin een gebied waarop de Commissie in de toekomst een geharmoniseerd EU-
optreden overweegt omdat dit op grond van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel 
niet verantwoord zou zijn. Kortom, het is doeltreffender als de lidstaten zelf op bepaalde 
gebieden optreden, op voorwaarde dat zij de EU-regelgeving naleven.

De Commissie is van oordeel dat de huidige praktijk van fluoridering van drinkwater in Ierland 
niet in strijd is met de bepalingen van de drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) omdat de concentraties 
onder de grenswaarde voor fluoride blijven, ook na toevoeging voor mondhygiënedoeleinden.

Niettemin heeft de Commissie gezien de vele wetenschappelijke vragen die zijn gerezen het 
Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s (WCGM) verzocht enkele 
specifieke aspecten ter zake te beoordelen, met name het risicoprofiel, de gevolgen voor de 
gezondheid, en de menselijke blootstelling aan fluoride en fluoriderende stoffen in drinkwater. 
Het WCGM heeft zijn advies op 16 mei 2011 uitgebracht.

                                                                                                                                                      
2004/210/EG, PB L241 van 10.9.2008.
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(Zie: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Ongeveer op hetzelfde ogenblik heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar 
drinkwaterrichtsnoeren geactualiseerd. Hierbij gaat de WHO in op de jongste wetenschappelijke 
inzichten, maar handhaaft zij haar aanbevolen richtwaarde van 1,5 mg fluoride per liter 
drinkwater.

Kortom, noch de WHO noch het WCGM zijn tot de conclusie gekomen dat de grenswaarde voor 
fluoride in drinkwater op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten moet worden gewijzigd. 
Beide erkennen evenwel het bestaan van specifieke aspecten zoals de bescherming van 
kwetsbare groepen, waaronder kinderen, die aan meer fluoride kunnen worden blootgesteld als 
er geen passend risicobeheer voorhanden is. Zoals reeds eerder vermeld is het aan de nationale 
instanties om de nodige stappen inzake risicobeheer te ondernemen.

Bijgevolg heeft de Commissie de bevoegde instanties van de lidstaten op de laatste bijeenkomst 
van het regelgevend comité voor de toepassing van de drinkwaterrichtlijn op 30 april 2012 
ingelicht over het advies van het WCGM en over de richtsnoeren van de WHO, en heeft zij hun 
verzocht hiermee rekening te houden wanneer zij de richtlijn op nationaal niveau toepassen.

Ook heeft de Commissie een eerste herziening verricht van het verslag "Human Toxicity, 
Environmental Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health Risks from 
Dietary Overexposure to Fluoride Compounds". In het verslag worden veel kwesties en 
wetgevingsgebieden genoemd die onder de bevoegdheid van verschillende Commissiediensten 
vallen. De Commissie is evenwel van oordeel dat het verslag niets wijzigt aan de bovenstaande 
conclusies met betrekking tot de drinkwaterrichtlijn. Niettemin erkent zij dat het 
wetenschappelijk debat op dit gebied, net zoals op veel andere gebieden, blijft doorgaan en tot 
nieuwe, relevante inzichten leidt die nauwlettend moeten worden gevolgd. De Commissie zal de 
WHO verzoeken bij haar volgende herziening van de richtsnoeren voor drinkwater specifiek 
aandacht te besteden aan de recentste wetenschappelijke inzichten, waaronder die in 
bovengenoemd verslag, en aan de kwesties die worden aangehaald in de verklaring van de 
National Pure Water Association Ltd.

Ten aanzien van de andere eventueel betrokken wetgevingsgebieden komt de Commissie tot de 
conclusie dat het verslag geen significante nieuwe informatie bevat en dat op grond van het 
verslag momenteel geen duidelijke inbreuk op EU-regelgeving kan worden geïdentificeerd.

De Commissie benadrukt met name dat de fluoridering van drinkwater geen inbreuk kan vormen 
op Verordening (EG) nr. 178/2002 (de algemene levensmiddelenwetgeving van de EU). 
Aangezien deze praktijk in overeenstemming is met de drinkwaterrichtlijn, wordt hij geacht 
veilig te zijn, en dit op zijn minst voor de aspecten die door deze specifieke EU-bepalingen zijn 
gedekt, zoals bepaald in artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 178/2002.

Evenmin kan deze praktijk een inbreuk vormen op de EU-regelgeving betreffende 
geneesmiddelen en cosmetische producten aangezien de definities van deze producten 
(opgenomen in respectievelijk artikel 1 van Richtlijn 2001/83/EG en artikel 1 van Richtlijn 
76/768/EEG) geen betrekking hebben op drinkwater.

Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 



CM\911493NL.doc 9/9 PE398.514v06-00

NL

stelt voorschriften vast voor de vrijwillige vermelding in commerciële mededelingen, hetzij in de 
etikettering en presentatie van levensmiddelen, hetzij in de daarvoor gemaakte reclame. 
Bijgevolg is deze verordening niet relevant in de context van verplichte fluoridering van 
drinkwater.

Ten aanzien van de vermeende schending van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moet eraan worden herinnerd dat de Commissie uit hoofde van de Verdragen 
waarop de Europese Unie gebaseerd is1, geen algemene bevoegdheid heeft om bij de lidstaten 
tussenbeide te komen op het gebied van de grondrechten. Bovendien is het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie niet van toepassing op elke situatie van vermeende 
schending van grondrechten. Volgens artikel 51, lid 1, is het Handvest immers uitsluitend gericht 
tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. De praktijk van 
fluoridering van drinkwater vloeit evenwel niet voort uit de uitvoering van de drinkwaterrichtlijn 
of andere EU-regelgeving. Bijgevolg is het Handvest in deze zaak niet van toepassing.

Ten aanzien van de toepassing van artikel 5 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de 
mens en de biogeneeskunde (Raad van Europa), is de Commissie niet bevoegd om na te gaan of 
de wetgeving van de lidstaten dit Verdrag eerbiedigt.

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


