
Europese Unie 

Herziening EU-Drinkwaterrichtlijn

Ga in de Drinkwaterrichtlijn uit van het voorzorgprincipe en voorzorgsnormen.  
De Europese Commissie herziet eind 2017 de Drinkwaterrichtlijn. De goedwerkende
richtlijn draagt bij aan de levering van gezond en schoon drinkwater in de EU en
dient behouden te worden. 
Een relatie met de Kaderrichtlijn Water (KRW) is van belang voor wat betreft de
verplichting van lidstaten voor bronbescherming. De Commissie moet zich inzetten
voor harmonisatie van regelgeving voor chemicaliën en materialen in contact met
drinkwater. Bij het herzien van waterkwaliteitsparameters zijn het voorzorgsbeginsel
en de voorzorgsnorm leidend. Het is positief een risicobenadering te integreren,
zolang die ruimte biedt voor lidstaten om deze in te vullen.
De Commissie zal naar aanleiding van het Europese burgerinitiatief Right2Water
elementen inzake transparantie en informatie aan consumenten in proberen te passen
in de Drinkwaterrichtlijn. Vewin geeft er de voorkeur aan dat de Drinkwaterrichtlijn
zich blijft richten op haar kerndoel: gezond en schoon drinkwater. 

i EU Drinkwaterrichtlijn, Jos van den Akker

Strategie medicijnresten in het milieu

Stel de bronaanpak, het voorzorgprincipe en ‘de vervuiler betaalt’ centraal in de
Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment. 
De Europese Commissie beoogt eind 2017 een strategische aanpak voor genees-
middelenresten in het milieu vast te stellen, voorafgegaan door een publieke
consultatieronde. Vewin roept de Commissie op in deze strategie de Nederlandse
Ketenaanpak medicijnresten uit water te ondersteunen en haast te maken omdat
deze strategie al jaren wordt beloofd. De strategie dient concrete maatregelen te
bevatten om geneesmiddelenresten in het milieu en drinkwaterbronnen te vermin-
deren en deze zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Hierbij worden alle schakels
van de keten betrokken, van de ontwikkeling van medicijnen, de toepassing en het
gebruik, tot aan de zuivering.

i Strategic Approach to PIE (Pharmaceuticals in the Environment), Jos van den Akker
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Waterhergebruik

Laat EU-wetgeving achterwege voor grondwateraanvulling met gezuiverd 
afvalwater. EU-minimumeisen voor hergebruik zijn akkoord, mits de kwaliteit 
van drinkwaterbronnen niet in het geding komt. 
De minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt afvalwater moeten gebaseerd zijn op de
Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn, de Drinkwaterrichtlijn en het Infiltratie-
besluit, om zo risico’s voor drinkwaterbronnen te voorkomen. Vanwege het lokale en
specifieke karakter van grondwaterbronnen strookt EU wetgeving voor hergebruik
van afvalwater voor grondwateraanvulling niet met het subsidiariteitsbeginsel. Daar-
naast wil Vewin geen bindende Europese eisen over een minimale hoeveelheid her 
te gebruiken afvalwater.

i Circulaire economie, Dieter Staat

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Formuleer meer ambitie en stimuleer meer inzet voor het halen van de KRW-doelen;
geen verlaging of uitstel van doelen in 2017. 
De KRW-doelen zouden oorspronkelijk al in de eerste planperiode (2015) behaald
moeten zijn, maar fasering tot 2021 of 2027 is toegestaan. Helaas wordt verwacht dat
lidstaten de KRW-doelen in 2027 nog steeds niet kunnen halen. Dit mag echter geen
argument zijn om meer uitzonderingsmogelijkheden te gebruiken en de doelen te
verlagen. Vewin vindt dat alleen voor de aanpak van nieuwe ambities, zoals de aan-
pak van opkomende stoffen, fasering van de KRW-doelen na 2027 valt te overwegen.
De Europese Commissie is begonnen met de evaluatie van de KRW en zal de
resultaten hiervan in 2019 presenteren. Vervolgens zal ze in 2019 beslissen of de 
KRW wordt herzien. Verder zal vanwege de impact op de waterkwaliteit en de doelen
van de KRW ook de EU-richtlijn voor prioritaire stoffen worden geëvalueerd. Bij een
eventuele herziening van de prioritaire stoffenlijst moeten ook meerdere medicijn-
soorten worden opgenomen.

i Kaderrichtlijn Water en Richtlijn prioritaire stoffen, Dieter Staat en Jos van den Akker



Glyfosaat

Stel een EU-breed verbod in op professioneel gebruik van glyfosaat in de 
openbare ruimte en een verbod op de verkoop en het gebruik van glyfosaat 
voor niet-professionele gebruikers.  
Eind 2017 wordt beslist of de EU-licentie voor glyfosaat wel of niet wordt herzien.
Omdat sprake is van frequente normoverschrijdingen (grond- en oppervlaktewater)
wil Vewin een verbod op professioneel gebruik van glyfosaat in de openbare ruimte
én een verbod op de verkoop en het gebruik van glyfosaat voor niet-professionele
gebruikers. Ook binnen de land- en tuinbouwsector moet het gebruik van glyfosaat
sterk worden verminderd en is het zaak innovatieve oplossingen toe te passen om 
de impact van glyfosaat op grond- en oppervlaktewater te reduceren. Er moeten
dringend meer alternatieve bestrijdingstechnieken worden ontwikkeld en op de markt
worden gebracht. Als de verlenging van de EU-licentie toch wordt afgegeven is het
essentieel dat verontreiniging van de drinkwaterbronnen (grond- en oppervlakte-
water) met glyfosaat wordt voorkomen. 

i Glyfosaat, Dieter Staat

EU-richtlijn Consumentenrechten

Introduceer een uitzonderingspositie voor drinkwaterbedrijven voor informatie-
verplichtingen en gevolgen van ongevraagde levering. 
De EU-richtlijn Consumentenrechten eist van drinkwaterbedrijven dat zij bij het
aangaan van een contract met een klant melden dat deze een bedenktermijn heeft.
Binnen veertien dagen kan de klant, zonder opgaaf van redenen, het contract
beëindigen. Het in deze periode gebruikte water hoeft niet vergoed te worden. Deze
bedenktermijn past niet bij drinkwaterbedrijven; zij zijn een Dienst van Algemeen
Belang (DAB) en de klant heeft geen leidinggebonden alternatief. Daarom zou deze
informatieverplichting niet moeten gelden voor drinkwaterbedrijven. 
Bij ongevraagde levering komt geen overeenkomst tot stand en mag de consument
het geleverde kosteloos behouden. De drinkwatersector vindt het bewust opendraaien
van de kraan oftewel het afnemen van drinkwater door een nieuwe bewoner geen
ongevraagde levering. Om misverstanden te voorkomen dienen drinkwaterbedrijven
in de richtlijn een uitzonderingspositie te krijgen voor ongevraagde levering. 

i EU-richtlijn Consumentenrechten, Jolanda Stembord
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Stem het Europese landbouwbeleid en het Europese waterbeleid beter op elkaar af
en zorg dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bijdraagt aan het halen van de
doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt tot 2020. Zomer 2018
zullen de onderhandelingen over het Europees Meerjarig Financieel Kader van 2021
tot 2027 worden opgestart. Naar verwachting zal worden gesneden in het GLB-budget.
Vewin bepleit behoud en uitbreiding van de financiële mogelijkheden voor het nemen
van vergroenings- en agromilieumaatregelen in het toekomstige GLB. 
Voorts wil Vewin dat het toekomstige Europese landbouwbeleid beter wordt afge-
stemd op het Europese waterbeleid en bijdraagt aan het halen van de doelen uit 
de KRW. Er moet een relatie zijn tussen de vergroeningsmaatregelen die gekoppeld
zijn aan de inkomenstoeslagen en de water- en ecologische doelen. Naast de
vergroeningsmaatregelen moeten boeren maatregelen nemen om bronnen bestemd
voor drinkwaterproductie te beschermen tegen verontreinigingen uit de landbouw.
Een goede koppeling tussen het ontvangen van toeslagen en daadwerkelijk bereikte
resultaten is hierbij belangrijk.
De Europese Commissie komt eind 2017 met een mededeling waarin ze de contouren
zal schetsen voor het toekomstige landbouwbeleid na 2020. Daarnaast zal de
Commissie begin 2018 een evaluatie uitvoeren om de impact van het GLB op het
milieu en klimaat in kaart te brengen.

i Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Dieter Staat, Mirja Baneke
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