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https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe

https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe


Aanleiding

3 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

• Verontreiniging

✓ Risico’s invloed op leven in water, voor de mens, gebruiksfunctie van water, 
land (moestuin)

✓ Knelpunten in de praktijk (bouw en baggerwerkzaamheden)

✓ Maatschappelijke onrust

• Vervolg op EFSA-opinie

• Handelingsperspectieven door TK gevraagd

✓ Ook gericht op consumenten

• Europees beleid

➢ Toenemende druk vanuit: EU, maatschappelijk, politiek (ook in buitenland)





EU chemicals strategy



PFAS working document EC
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Tijdpad EU restrictie

max. 12 
months

Preparation 
Annex XV 
Dossier

Discussion in 
ECHA 

committees 12 
months

European 
Commission 3 months

REACH 
Committee

Adopted proposal amending Annex XVII of REACH 

3 - … months

2021-2022

2023

2024

2025

Main concern for whole group of PFAS 

substances will be persistency

Supporting concerns: 

bioaccumulation/mobility, (eco-)toxicity
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1. Vermindering van de hoeveelheid PFAS naar milieu 

2. Vermindering blootstelling mens

3. Aandacht voor gehele keten

4. Aandacht voor meerdere aspecten (lucht, bodem, afval en water)

✓ Afwenteling van ene naar andere milieucompartiment voorkomen

Doel PFAS-actieprogramma 
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1. Samenwerking overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten

2. Afbakening: 
Aanvullend op wat al in gang is gezet 
Afstemmen met andere trajecten  
Gebaseerd (met name) op onderzoeken naar bronnen van PFAS
Voorsorterend op EU-beleid

3. Gericht op concrete acties en resultaten: ambitieus (zie aanleiding)-realistisch

4. Programma meerdere jaren; met acties kortere en langere termijn

5. Zal ook iteratief proces zijn obv beschikbare onderzoeken en inzichten over PFAS 

Aanpak en scope
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1. PFAS-productielocaties 

2. Papierindustrie 

3. Water- en vuilafstotende middelen en de producten waarop dit wordt toegepast, zoals tapijt, textiel en 
leer 

4. Schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen en fluorelastomeerproducten (rubbers)

5. Brandblusschuim

Emissie-routes met ervoor liggende bronnen: 

• RWZI's

• Afval(water)verwerkers/stortplaatsen

Bronnenonderzoek uit NL onderzoeken blijkt tot dusver dat PFAS vooral vrijkomt bij: 



PFAS-actieprogramma: van handelingsperspectieven
naar concrete maatregelen

Papierindustrie

Brandblusschuim RWZI’s

Tapijt

Texiel/kleding

+ keuze 
uit: 

(bovenstroomse) 
hot spots

In uitvoering:

stortplaatsen

1

Organisatie
• Organiseren deelprojecten 1 en 2
• Afstemmen met 3
• Organiseren samenwerking overheden, 

bedrijfsleven, kennisinstituten

2

cosmetica

Branchebreed:

consumenten

Afstemmen met relevante 
ontwikkelingen: 

Europees
1. Restrictievoorstel
2. European chemical strategy
3. EU Zero Pollution Action Plan water 

(herziening richtlijn prioritaire stoffen 
(PFAS als groepsparameter), herziening 
richtlijn behandeling stedelijk 
afvalwater en richtlijn industriële 
emissies

Nationaal
1. Acties VTH versterking

vergunningverlening: lozingen naar 
oppervlaktewater

2. Verbod op gebruik van PFAS in 
voedselcontactmaterialen (Warenwet)

3. Afvalstromen

(Afval)water
-zuivering

Alternatieven 
voor PFAS

?

3

Verkennend:
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1. Inventariseren bronnen 

2. Verkennen handelingsperspectieven

✓ Workshops / expertsessies

3. Kiezen acties

4. Implementatie en uitvoering 
maatregelen

Te onderscheiden fasen



III. Gebruik van producten 
(preventieve fase)

Bedrijven

Overheden

Consumenten

Handelingsperspectief richten op: 

• Gebruik alternatief (productkeuze)

• Beperk gebruik (bijv. bij brand-
oefeningen geen PFAS houdend 
schuim gebruiken)

II. Toepassing bij het maken 
van producten 
(preventieve fase)

Bedrijven

Overheden

Consumenten

Handelingsperspectief richten op: 

• Alternatieven voor PFAS

• Waterzuivering

IV. Curatieve fase

Bedrijven

Overheden

Consumenten?

Handelingsperspectief richten op: 

• Transparantie in de keten

• Waterzuivering

I. Productielocaties 
(preventieve fase)

Bedrijven 

Overheden

Handelingsperspectief richten op: 

• Waterzuivering productielocaties

• Afvaltransport (vanuit 
productielocaties) 

• Reiniging van gebruikte 
transportmiddelen

• Alternatieven voor PFAS (non-
regrettable substitution)

Handelingsperspectief 
richten op:  

Type handelingsperspectieven

• Technisch-inhoudelijk

• Bestuurlijk-juridisch

• Financieel-fiscaal

• Communicatie en voorlichting
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1. Organisatie – voldoende kennis aan tafel!

2. Uitwerken acties bij specifieke branches samen met betrokken bedrijven

3. Uitwerken PFAS-brede acties (bijv. afvalwaterzuivering)

4. Op basis van nieuwe inzichten en brononderzoeken: handelingsperspectieven en 
acties in kaart brengen

Vervolg



Voor (VTH) medewerkers van:

• Rijkswaterstaat

• Waterschappen

• Omgevingsdiensten

Meer informatie:

www.helpdeskwater.nl/opleidingsprogramma

Wil je jouw vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op het 
gebied van waterkwaliteit en vergunningverlening verder 

ontwikkelen?

Meld je aan voor het opleidingsprogramma 
vergunningverlening waterkwaliteit!

http://www.helpdeskwater.nl/opleidingsprogramma

