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Bij de evaluatie van de kaderrichtlijn water (KRW)1 en de daarmee samenhangende richtlijnen2 zal 
onder meer worden ingegaan op de vraag of deze ervoor zorgen dat chemische verontreiniging, 
onder meer waar deze door opkomende stoffen wordt veroorzaakt, op adequate wijze wordt 
aangepakt3. De evaluatie zal als basis dienen voor het besluit de KRW en de daarmee 
samenhangende richtlijnen al dan niet te herzien. 
 
De Commissie werkt aan een voorstel voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn, naar directe 
aanleiding van het Europese burgerinitiatief "Right2Water". Het doel van dit voorstel is om een 
risicogebaseerde benadering te introduceren, die moet bijdragen tot een betere identificatie van 
mogelijke bronnen van verontreiniging met gevolgen voor waterlichamen waar drinkwaterwinning 
plaatsvindt en van trends in abnormale concentraties van verontreinigende stoffen, waaronder ook de 
stoffen die het geachte Parlementslid benoemt. Dit moet het voor de autoriteiten mogelijk maken om 
preventieve en risicobeperkende maatregelen te nemen. De Commissie overweegt ook de 
bepalingen met betrekking tot transparantie te versterken, hetgeen een positief effect op het milieu 
zou moeten hebben. 
 
Daarnaast hebben de Commissie en de lidstaten, naar aanleiding van nieuwe informatie over 
grondwaterverontreiniging en gezien het aanhoudende en gevaarlijke karakter daarvan, verdere 
acties in gang gezet om in het kader van REACH4 het gebruik van bepaalde perfluoralkylverbindingen 
(met een lange of een korte keten), en met inbegrip van de stof GenX, te beoordelen en/of beperken. 
Dit kan een aanvulling vormen op Verordening 2017/1000 van de Commissie5, waarin voor alle 
vormen van sterk dispersief gebruik van perfluoroctaanzuur beperkingen zijn vastgesteld. 
 
Ten slotte is de Commissie bij verscheidene projecten betrokken, onder meer in de context van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar zij onderzoekt hoe 
veilig gebruik van persistente en mobiele chemische stoffen uit hoofde van relevante wetgeving 
(bijvoorbeeld REACH) kan worden gewaarborgd. 
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