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Bureau 
Brussel

Europese Drinkwaterrichtlijn: 
volksgezondheid en ons drinkwater 
De Verenigde Naties hebben enkele ja-

ren geleden de toegang tot betrouwbaar 

drinkwater aangemerkt als een mensen-

recht. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat de kwaliteit van drinkwater al sinds 

1975 een onderwerp is van regelgeving op 

Europees niveau. Momenteel is Richtlijn 

98/83/EG van kracht, betreffende de kwa-

liteit van voor menselijke consumptie 

bestemd water; kortweg bekend als de 

Drinkwaterrichtlijn. 

Gezien het grote belang van de volksge-

zondheid en de voortschrijdende inzichten 

over drinkwaterkwaliteit, zou de effecti-

viteit van de richtlijn in Brussel de nodige 

aandacht moeten krijgen. Toch is dat jaren-

lang onvoldoende het geval geweest. 

 

Risicobenadering 
Al vanaf 2003 wordt gesproken over de 

wenselijkheid en noodzaak van aanpassin-

gen in de Drinkwaterrichtlijn. Vooral door 

gebrek aan daadkracht bij de Europese 

Commissie heeft dit niet geleid tot herzie-

ningsvoorstellen. Wel hebben de gevoerde 

discussies uiteindelijk in 2015 geleid tot 

een technische aanpassing van bijlagen II 

(monitoring) en III (analysemethoden). De 

belangrijkste wijziging is dat nu bij het 

opstellen van het meetprogramma een 

risicobenadering mag worden gehanteerd. 

Hiermee wordt ingespeeld op de Water 

Safety Plan-aanpak die de WHO adviseert. 

De nieuwe bijlagen moeten voor okto-

ber 2017 door de lidstaten zijn omgezet 

in nationale regelgeving. In Nederland 

gebeurt dit door aanpassing van de 

Drinkwaterregeling uit 2011. 

Evaluatietraject
Begin 2015 is de Europese Commissie 

gestart met een evaluatietraject van de 

Drinkwaterrichtlijn. Verwacht wordt dat 

er nu wel wordt doorgepakt. Dit komt 

door de politieke aandacht in Brussel 

voor het drinkwaterdossier als gevolg 

van het geslaagde Europese burgerinitia-

tief Right2Water (met bijna 1,9 miljoen 

handtekeningen) en de daaropvolgende 

EU-brede publieke consultatie in 2014 over 

de drinkwatervoorziening in de EU en de 

Drinkwaterrichtlijn.

De evaluatie maakt onderdeel uit van het 

REFIT-programma (Regulatory Fitness and 

Performance Programme) van de Europese 

Commissie, en kent twee delen. Het eerste 

deel – een evaluatie van de bestaande richt-

lijn zelf – is inmiddels afgerond, maar het 

eindrapport is nog niet gepubliceerd. Het 

tweede deel is een impact assessment van 

beleidsopties voor de herziening van de 

richtlijn. De rapportage hierover wordt in 

de herfst van 2016 verwacht. 

Bij de evaluatie is gekeken naar vijf aspec-

ten: relevantie, samenhang met andere 

Europese richtlijnen (zoals de Kader- 

richtlijn Water), effectiviteit, efficiency en 

de toegevoegde waarde van EU-wetgeving. 

Fit for purpose
De hoofdconclusie is dat de Drink-

waterrichtlijn weliswaar ‘fit for purpose’ 

is, maar dat aanpassingen nodig zijn. De 

beleidsopties die bij de impact assessment 

onder de loep worden genomen, worden 

momenteel ontwikkeld vanuit zes invals-

hoeken: invoeren risicobenadering, selec-

tie van kwaliteitsparameters, beheersing 

verontreinigingsrisico’s van materia len 

in contact met drinkwater, SMART-

informatie over drinkwaterkwaliteit voor 

consumenten, verzekeren van effectief en 

efficiënt management van waterdiensten 

en toegang tot veilig drinkwater voor alle 

burgers. 

De laatste twee invalshoeken vallen bui-

ten doel en reikwijdte van de huidige 

Drinkwaterrichtlijn, maar worden toch 

meegenomen omdat deze onderwerpen 

een belangrijke rol speelden bij het burger-

initiatief Right2Water. 

De Europese Commissie heeft onlangs be-

sloten tot een aanvullende studie naar de 

implementatie van de algemene bepaling 

in de Drinkwaterrichtlijn over de kwali-

teitsborging van materialen en stoffen die 

in contact komen met drinkwater, zoals 

leidingen, filters en opslagtanks. Dit on-

derwerp staat al vanaf 1998 op de Europese 

agenda, maar heeft tot nu toe weinig con-

creets opgeleverd in termen van noodzake-

lijke harmonisatie van toelatingseisen. 

De WHO is, op verzoek van de Europese 

Commissie, onlangs begonnen met de eva- 

luatie van de drinkwaternormen (bijlage I 

van de richtlijn). Hierbij is specifieke 

aandacht voor de wetenschappelijke on-

derbouwing van de normen en de mix 

van chemicaliën en nieuwe risicostoffen, 

zoals hormoonverstorende stoffen en 

geneesmiddelen. Omdat de WHO vooral 

werkt met Health-Based Values, is het de 

verwachting dat er (opnieuw) een discussie 

zal worden gevoerd over de toepassing van 

het voorzorgsprincipe en het concept van 

de voorzorgsnorm. 


