21122021 Transponeringstabel EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking) (Pb L435/9, 23.12.2020) VERSIE INTERNETCONSULTATIE
Bepaling EU-regeling

Artikel 1.Doelstellingen
Artikel 1 (1)
1. Deze richtlijn heeft betrekking op de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water voor iedereen in de Unie.

Artikel 1 (2)
2. De richtlijn heeft ten doel de gezondheid van de mens te

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Betreft het toepassingsgebied en reikwijdte van de richtlijn.
Reeds omgezet in de vigerende drinkwaterregelgeving,
warenwetgeving, bouwregelgeving.
Analyse m.b.t. de toevoeging “voor iedereen in de Unie”:
Zie de considerans van de Drinkwaterwet (Dww). Deze omschrijft
doel en toepassingsgebied/reikwijdte van de wet en verwijst
daarbij naar de Drinkwaterrichtlijn. Considerans houdt o.a. in dat
het in het belang van “een duurzame veiligstelling van de
openbare drinkwatervoorziening en in het belang van de
volksgezondheid wenselijk is de bepalingen van de
Waterleidingwet inzake de productie en distributie van drinkwater
en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening aan te
vullen, te verbeteren en te moderniseren”.
In veiligstelling van de openbare voorziening, het openbare
karakter ervan (d.w.z. als algemene nutsvoorziening toegankelijk
voor de gehele bevolking), het belang van de volksgezondheid,
de organisatie van de productie, distributie en organisatie van de
voorziening met recht op aansluiting en levering ligt de
toegankelijkheid voor eenieder besloten.
Conclusie: De considerans van de Dww en inhoud van de
regelgeving voldoen hier reeds aan.
Betreft de doelomschrijving van de richtlijn.

“human health” is een vigerend begrip van

Strikte en lastenluwe implementatie conform geldend kabinetsbeleid.
De transponeringstabel behorend bij het wetsvoorstel Drinkwaterwet (Kamerstukken II 2006-2007 30895 nr. 3) is achtergevoegd ter informatie.
3
Zie ook nieuw artikel 54a Dww: Bij algemene maatregel van bestuur of, indien strekkend tot een goede uitvoering, bij regeling van Onze Minister, kunnen ter implementatie van internationale verplichtingen nadere
regels worden gesteld omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen.
4 Begripsomschrijvingen worden in de Nederlandse wetgeving alleen opgenomen indien een begrip meermalen in de regelgeving voorkomt (substitutie), dit heeft alleen een taalkundige (substituerende) betekenis en
geen juridische. In begripsomschrijvingen worden ook geen verplichtingen e.d. opgenomen, die worden opgenomen in de artikelen die daarvoor het kader vormen.
5
Er is van uitgegaan dat feitelijke verplichtingen, gericht tot de lidstaat, niet worden omgezet in regelgeving (Ar 9.6) behalve voor zover de verplichtingen ook al zijn deze feitelijk van aard en gericht tot de lidstaat,
daartoe noodzaken omdat deze beogen rechten voor derden (m.n. burgers) te creëren en burgers daarop ook voor een nationale rechter aanspraak moeten kunnen maken. Indien medewerking van andere niet tot het
Rijk behorende bestuursorganen nodig is dient dit in beginsel wel in de regelgeving te worden vastgelegd (Aanwijzing 9.6. Verplichting tot feitelijk handelen: Bepalingen uit bindende EU-rechtshandelingen die
verplichten tot feitelijk handelen van de centrale overheid zonder dat derden daarop aanspraak hoeven te kunnen maken, worden niet geïmplementeerd).
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beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging
van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te
zorgen dat het gezond en schoon is, en de toegang tot voor
menselijke consumptie bestemd water te verbeteren.

Artikel 2. Definities
Artikel 2 (1)
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1) "voor menselijke consumptie bestemd water":
a) al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is
voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke
doeleinden, zowel in openbare als in particuliere gebouwen en
terreinen, ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd
via een distributienet, geleverd uit een tankschip of in flessen of
in verpakkingen wordt gedaan, met inbegrip van bronwater;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Analyse:
Zie ook bij lid 1. De toevoeging in lid 2 (toegang verbeteren)
past binnen de reikwijdte en doelstellingen van de considerans
van de Dww en de regelgeving. Zie bij omzetting artikel 16 van
de richtlijn voor verbetering van de toegang.
Voor zover nodig is verduidelijkt in de definitie van “gevaar voor
de volksgezondheid” in art. 1, eerste lid, van het Dwb dat dit
mede “gezondheid van de mens” omvat.

Zie voetnoot 4.

Analyse:
Tekst onderdeel 1, a is vrijwel geheel gelijk aan vigerend art. 2
lid 1, a, van de richtlijn. Toevoeging “zowel in openbare als in
particuliere gebouwen en terreinen”: dit specifieke onderscheid
wordt in de Nederlandse wetgeving niet gemaakt, deze omvat
alle gebouwen en terreinen zonder onderscheid
openbaar/particulier.
Transponeringstabel vigerende omzetting in Dww:
“-art. 1, lid 1 (definitie drinkwater; is gelijk aan definitie leidingwater in
Waterleidingwet, met dien verstande dat warm tapwater is uitgezonderd
-art. 1 lid 6 (aanduiding voorschriften die van overeenkomstige toepassing zijn
voor warm tapwater)
-zorg voor kwaliteit drinkwater is uitgewerkt in Hoofdstuk III, met verplichtingen
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Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

richtlijn 98/83/EG en is onder die richtlijn
vertaald als “volksgezondheid”. In de
Drinkwaterwet en lagere regelgeving en ook
in veel andere nationale regelgeving is
steeds het begrip “volksgezondheid”
gehanteerd.
In het kader van de herziening van de
richtlijn is dit (ongewijzigde) begrip nu
vertaald als “gezondheid van de mens”. Er
is daarbij niet gebleken van een beoogd
inhoudelijk verschil. Met het oog op de
continuïteit, eenduidigheid en bestendigheid
van de vigerende implementatie in de NL
rechtsorde en van de nationale wetgeving,
met een goede balans tussen richtlijn en
nationale wetgeving, wordt dit begrip
evenals voorheen in de nationale wetgeving
omgezet als “volksgezondheid”.
In de nieuwe definitie van “gevaar voor de
volksgezondheid” in artikel 1, eerste lid, van
het Dwb is verduidelijkt dat het hierbij gaat
om mogelijk nadelige gevolgen voor de
gezondheid van de mens.

Bepaling EU-regeling

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
voor drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen, collectieve
leidingnetten, woninginstallaties en overige drinkwaterinstallaties”.
MvT Dww, p. 35:
“Het hier eveneens opgenomen begrip «drinkwater» wordt in de Waterleidingwet
ook gebruikt, maar heeft daar een beperktere betekenis (water, bestemd of mede
bestemd om te drinken). In de Drinkwaterwet krijgt het begrip «drinkwater» een
bredere betekenis en omvat het ook huishoudwater (warm tapwater valt zoals
opgemerkt niet onder het begrip drinkwater). De reden voor deze wijziging is dat
de term «drinkwater» meer ingeburgerd is dan «leidingwater». Binnen de
Europese Unie wordt het begrip «drinkwater» gebruikt in een bredere betekenis
dan alleen water bestemd of mede bestemd om te drinken, bijvoorbeeld bij de
aanduiding van de eerdergenoemde Richtlijn 98/83/EG (de Drinkwaterrichtlijn).”
In de bestaande omzetting in art. 1 lid 1 Dww is het richtlijn
begrip “voor menselijke consumptie bestemd water” omgezet als
begrip “drinkwater”: “water bestemd of mede bestemd om te
drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere
huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater,
dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan
consumenten of andere afnemers”. Warm tapwater valt niet
onder Nederlandse begrip drinkwater, wel zijn de hoofdstukken
III en VI-VIII Dww van toepassing (art. 1 lid 6 Dww). Daarmee
wordt voldaan aan de eisen van de richtlijn t.a.v. “voor
menselijke consumptie bestemd water”.
“Met inbegrip van bronwater”: omgezet via de vigerende
voedsel- en warenwetgeving. Bronwater is geregeld in artikel 12
van het Warenwetbesluit Verpakte waters, ter implementatie van
richtlijn 2009/54/EG. In artikel 9 van richtlijn 2009/54/EG staat
onder andere: ‘Voorts moet bronwater voldoen aan Richtlijn
98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (9).’
De verwijzing in artikel 9 van richtlijn 2009/54/EG naar richtlijn
98/83/EG moet volgens artikel 26, eerste lid, van richtlijn
2020/2184 gelezen worden als verwijzing naar richtlijn
2020/2184. In het Warenwetbesluit Verpakte waters wordt de
verwijzing naar richtlijn 98/83 vervangen door een verwijzing
naar richtlijn 2020/2184.
Conclusie:
- Geen wijziging van vigerende implementatie.
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b) al het water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt
voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in
de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde
producten of stoffen.

Artikel 2 (2)
2) "huishoudelijk leidingnet": de leidingen, fittingen en toestellen
die geïnstalleerd worden tussen de kranen die normaliter, zowel
in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen, worden
gebruikt voor voor menselijke consumptie bestemd water en het
distributienet, maar slechts indien die volgens de desbetreffende
nationale wetgeving niet onder de verantwoordelijkheid van de
waterleverancier in zijn hoedanigheid van waterleverancier
vallen.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
- In de voedsel- en warenwetgeving moest bronwater al voldoen
aan de eisen voor drinkwater. Geen implementatie nodig. Wel zal
in het Warenwetbesluit Verpakte waters de verwijzing naar
richtlijn 98/83 worden vervangen door een verwijzing naar
richtlijn 2020/2184.
Analyse:
Tekst onderdeel 1, b is gelijk aan huidig onderdeel b, laatste
zinsdeel is verplaatst naar art. 3 (uitzonderingen) (“tenzij de
bevoegde nationale autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de
kwaliteit van het water de gezondheid van de levensmiddelen als
eindproduct niet kan aantasten”).
Dit onderdeel is reeds omgezet via de vigerende voedsel- en
warenwetgeving.
Conclusie:
- Geen wijziging van de vigerende implementatie in de Dww.
- Geen wijziging van regelgeving ogv de Warenwet. Dit is
geregeld via de Europese hygiëneverordening (852/2004).
Uitvoering daarvan is geregeld in het Warenwetbesluit hygiëne
van levensmiddelen.
Analyse:
Onderdeel 2 is ongewijzigd met de toevoeging in cursief, zie
daarvoor bij lid 1.
Het begrip is in de vigerende wetgeving omgezet als “collectief
leidingnet” en “woninginstallatie” met regeling in twee wetten: de
Dww en Woningwet/Omgevingswet.
Drinkwaterwet:
Het Europese begrip “huishoudelijk leidingnet” omvat de in de
Drinkwaterwet gebruikte begrippen “collectief leidingnet” en
“woninginstallaties”. Voor woninginstallaties bevat de
Drinkwaterwet een eigen (beperkt) regime (art. 31 Dww).
Uitsluitend eisen voor buiten bouwwerken gelegen installaties en
beheersmatige eisen worden geregeld in het kader van de Dww.
Omgevingswet/Besluit bouwwerken leefomgeving:
Bouwkundige eisen aan woninginstallaties (binneninstallaties in
gebouwen en andere bouwwerken) worden op grond van de
Omgevingswet gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving
(artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.201-4.203). Dit omvat
zorgplichten en de toepassing van NEN 1006.
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Beleidsruimte: Uitzonderingen zijn mogelijk
indien het bevoegd gezag daartoe besluit
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport VWS en Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit NVWA).

Bepaling EU-regeling

Artikel 2 (3)
3. "waterleverancier": een entiteit die voor menselijke
consumptie bestemd water levert.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Dit volgt uit de wettelijke systematiek en afbakening van
Woningwet/Drinkwaterwet. Nieuwe of gewijzigde bouwkundige
eisen en maatregelen t.a.v. binneninstallaties uit hoofde van de
richtlijn worden daarom evenals de vigerende eisen omgezet in
het kader van de Omgevingswet en Besluit bouwwerken
leefomgeving.
Conclusie:
- Technische eisen aan installaties gelegen buiten bouwwerken
en beheersmatige eisen aan installaties binnen en buiten
bouwwerken worden conform de vigerende implementatie
omgezet in het kader van de Dww
- Bouwkundige en technische eisen aan installaties binnen
gebouwen en andere bouwwerken worden conform de vigerende
implementatie omgezet in het kader van de Omgevingswet en
Besluit bouwwerken leefomgeving.
Analyse:
“Waterleverancier” is een nieuw begrip. In de Dww zijn
“drinkwaterbedrijven” en “collectieve watervoorzieningen”
leveranciers, daarvoor zijn begripsomschrijvingen opgenomen.
Voor grote collectieve watervoorzieningen gelden dezelfde eisen
als voor drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven en collectieve
watervoorzieningen vormen dus samen de “waterleveranciers” in
de zin van de richtlijn. Een extra definitie als verzamelbegrip is
niet nodig naast de genoemde definities voor een juiste en
volledige omzetting. Zie ook voetnoot 4.
De herziene Drinkwaterrichtlijn leidt tot extra eisen en
verplichtingen (o.a. risicobeoordeling en risicobeheer, artikel 9)
met geclausuleerde vrijstellingen of uitzonderingsmogelijkheid
voor (zeer) kleine collectieve watervoorzieningen. Met het oog
daarop worden definities voor deze (zeer) kleine collectieve
watervoorzieningen opgenomen in artikel 1, eerste lid, van de
Drinkwaterwet ingevolge artikel II, onderdeel A, van de
Verzamelwet IenW 2021:
- kleine collectieve watervoorziening: collectieve
watervoorziening die die per dag gemiddeld tussen 10 m³ en
100 m³ levert of die tussen 50 en 500 mensen bedient;
- zeer kleine collectieve watervoorziening: collectieve
watervoorziening die gemiddeld minder dan 10 m3 per dag levert
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Artikel 2 (4)
4. "prioritaire gebouwen en terreinen": door de lidstaten
aangewezen grote gebouwen en terreinen van niethuishoudelijke aard, met name grote gebouwen en terreinen
voor openbaar gebruik, met veel gebruikers die aan
watergerelateerde risico’s blootgesteld zouden kunnen worden.

Artikel 2 (5)
5. "levensmiddelenbedrijf": een levensmiddelenbedrijf als
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Verordening (EG)
nr. 178/2002.
Artikel 2 (6)
6. "exploitant van een levensmiddelenbedrijf": een exploitant van
een levensmiddelenbedrijf als gedefinieerd in artikel 3, punt 3,
van Verordening (EG) nr. 178/2002.
Artikel 2 (7)
7. "gevaar": een biologisch, chemisch, fysisch of radiologisch
agens in water, of een ander aspect van de toestand van water,
met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van de
mens.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
of minder dan 50 personen bedient.
In verband daarmee zijn tevens de vrijstellings- en
uitzonderingsmogelijkheden van artikel 25 Dww gewijzigd door
de eerdergenoemde Verzamelwet IenW 2021, in
overeenstemming met de richtlijn. Artikel 32 van het Dwb bevat
op basis daarvan specifieke regels die aansluiten bij de richtlijn
(art. 3 lid 6 en 9 lid 3).
Conclusie: voor kleine en zeer kleine watervoorzieningen zijn
definities en specifieke regels opgenomen waarbij nauw wordt
aangesloten bij de specifieke regels van de richtlijn.
Nieuwe definitie, in de richtlijn met name gebruikt in relatie tot
Legionella en Lood.
De aanwijzing met regelgeving voor de prioritaire gebouwen en
terreinen vindt voor Legionella reeds plaats via h hoofdstuk 4 van
het Dwb.
Voor lood vindt de aanwijzing met regelgeving voor prioritaire
gebouwen en locaties plaats via de regelgeving voor bouwwerken
en bouwwerkpercelen in het kader van de Omgevingswet en het
Besluit bouwwerken leefomgeving (BZK).
Nieuwe begripsomschrijving.
Omzetting indien nodig via voedsel- en warenwetgeving (VWS).
Nieuwe begripsomschrijving.
Omzetting indien nodig via voedsel- en warenwetgeving (VWS).
Analyse:
Nieuwe begripsomschrijving, omgezet in nieuwe definitie “gevaar
voor de volksgezondheid” in art. 1, lid 1 Dwb en via begrip
“gevaar” in vigerende regelgeving. Het begrip “gevaar” is een
centraal begrip en criterium in de Dww, m.n. als “gevaar voor de
volksgezondheid”. Zie het begrip “gevaar” (o.a. artt. 1 lid 1, 21
lid 2, lid 3 onder e, 23, 24, 25 jo genoemde artikelen, 26, 27, 30,
31, 35, 49, 52 Dww). Zie begripsomschrijving “verstoring” in art.
1 lid 1 Dww in samenhang met het begrip “risico” in de
desbetreffende artikelen (33-36 Dww) en
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Artikel 2 (8)
8. "gevaarlijke gebeurtenis": een gebeurtenis als gevolg waarvan
gevaren worden geïntroduceerd in, of niet worden verwijderd uit
het voorzieningssysteem van voor menselijke consumptie
bestemd water.
Artikel 2 (9)
9. "risico": een combinatie van de kans dat een gevaarlijke
gebeurtenis zich voordoet en de ernst van de gevolgen ervan,
indien het gevaar en de gevaarlijke gebeurtenis zich in het
voorzieningssysteem van voor menselijke consumptie bestemd
water voordoen
Artikel 2 (10)
10. "uitgangsstof": een opzettelijk toegevoegde stof bij de
productie van organische materialen of van hulpstoffen voor
cementgebonden materialen;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
“verstoringsrisicoanalyse (artt. 1, 47 Dwb) waarin het aspect
“gevaar” ligt besloten (gevaar als intrinsieke eigenschap plus
kans dat dit zich voordoet). In de Dww omvat dit begrip alle
risico’s, niet alleen (gevaars)aspecten van het drinkwater zelf
(bijv. ook cyber hazards). Zie ook het begrip “gevaar” (o.a. artt.
21 lid 2, lid 3 onder e, 23, 24, 25 jo genoemde artikelen, 26, 27,
30, 31, 35, 49, 52), “omstandigheid waardoor niet wordt
voldaan” (art. 29, 49) of “buitengewone omstandigheden (art.
54) met veelal eenzelfde strekking. Het begrip “gevaar” van de
richtlijn ligt besloten in de begrippen en criteria van de Dww;
deze kunnen zo nodig bij lagere regelgeving worden
gespecificeerd.
Conclusie: begrip is omgezet via definitie “gevaar voor de
volksgezondheid” in art. 1 Dwb en via gevaarscriteria in de
vigerende regelgeving; zo nodig begrip specificeren in lagere
regelgeving.
Conform onderdeel 7.

Conform onderdeel 7.

Betreft nieuwe definitie.
Zie diverse definities in vigerende implementatie:
- definitie van “stoffen” in de Regeling materialen en chemicaliën
drinkwater- en warmtapwatervoorziening
stoffen: chemische elementen en hun verbindingen zoals deze
voorkomen in de natuur of door toedoen van de mens tot stand
komen.
- begrip “samenstellende componenten” in de definitie van
compositielijst in de genoemde regeling;
- begrippen “hulpstoffen” en “cementgebonden stoffen en
producten” in die regeling
- begrip “materialen en chemicaliën” zoals gebruikt in de artt. 21
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Artikel 2 (11)
11. "samenstelling": de chemische samenstelling van een
metalen, emaillen, keramisch of ander anorganisch materiaal.
Artikel 3 Uitzonderingen
Artikel 3 (1)
1. Deze richtlijn is niet van toepassing op:
(a) natuurlijk mineraalwater dat door de bevoegde autoriteit als
zodanig is erkend, zoals bedoeld in Richtlijn 2009/54/EG; of

(b) water dat een geneesmiddel is in de zin van Richtlijn
2001/83/EG.
Artikel 3 (2)
3. Zeeschepen die water ontzilten, passagiers aan boord hebben
en optreden als waterleveranciers zijn uitsluitend onderworpen
aan de artikelen 1 tot en met 6 en de artikelen 9, 10, 13, en 14,
van deze richtlijn en de relevante bijlagen erbij.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
en 29 Dww en de genoemde regeling.
Conclusie:
Zie ook voetnoot 4. Indien nodig wordt een specifieke definitie
worden opgenomen in de nieuwe Regeling materialen
drinkwater- en warm tapwatervoorziening.
Idem, zie bij punt 10.

Analyse:
Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 3 lid 1 van de richtlijn, valt
niet onder Dww (zie definitie drinkwater art. 1 lid 1).
MvT/Transponering vigerende implementatie:
“Water dat op basis van de richtlijn niet onder de reikwijdte valt”… behoeft geen
implementatie; is reeds uitgezonderd”
Conclusie: is reeds uitgezonderd, geen wijziging regelgeving.
Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 3 lid 1 van de richtlijn, valt
niet onder Dww (zie definitie drinkwater art. 1 lid 1).
Conclusie: is reeds uitgezonderd, geen wijziging regelgeving.
Analyse:
Nieuwe bepaling. Omzetting via geldende internationale
regelgeving scheepvaart zoals voorheen. Op grond van de IMO
Verdragen en regelgeving moet o.a. aan de EU-richtlijnen worden
voldaan, waaronder de Drinkwaterrichtlijn. Zeeschepen moeten
op grond van IMO Verdragen over een Ship Sanitation Certificate
(SSC) beschikken dat is gebaseerd op de regels van de World
Health Organisation (WHO). Dit SSC is een half jaar geldig en
gericht op het voorkomen van infectieziekten. Ook de kwaliteit
van het drinkwater is hierin opgenomen. De “Guide voor ship
sanitation 2011” omvat de basiseisen voor drinkwaterinstallaties.
In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) toezicht op de naleving van de voorschriften.
In het kader van deze internationale eisen en regels dient
voldaan te worden aan de eisen van de richtlijn.
Zie Ship Sanitation Certificates | RIVM. Zie:
- WHO Guide to ship sanitation | RIVM
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Bepaling EU-regeling

Artikel 3 (3)
3. De lidstaten mogen van toepassing van deze richtlijn
uitzonderen:

(a) water dat uitsluitend bestemd is voor doeleinden waarvoor de
kwaliteit van het water naar de overtuiging van de bevoegde
autoriteiten direct noch indirect van invloed is op de gezondheid
van de betrokken verbruikers;

(b) voor menselijke consumptie bestemd water dat afkomstig is
van een afzonderlijke voorziening die gemiddeld minder dan 10
m3 per dag levert of waarvan minder dan 50 personen gebruik
maken, tenzij het water wordt geleverd in het kader van een
commerciële of openbare activiteit
Artikel 3 (4)
4. Lidstaten die gebruik maken van de in lid 3, onder b),
genoemde uitzonderingen zorgen ervoor dat de betrokken
bevolking van het feit dat van de uitzonderingen gebruik wordt
gemaakt op de hoogte wordt gebracht en ook van de
maatregelen die kunnen worden getroffen om de gezondheid van
de mens te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van
verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water.
Bovendien wordt de betrokken bevolking zo spoedig mogelijk
passend advies verstrekt, wanneer blijkt dat de kwaliteit van dit

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
- WHO SSC handboek 2011 | RIVM
- Werkinstructies NL Ship Sanitation | RIVM
Conclusie: EU regelgeving is van toepassing op grond van IMO
Verdragen; geen omzetting in nationale regelgeving.
Zie hierna, onder a en b.
MvT/transponering:
“water dat door lidstaat mag worden uitgezonderd van de reikwijdte:
-bepaalde soorten water
-bepaalde voorzieningen”
“- art. 1 lid 2, waarmee bepaalde soorten drinkwater bij AMvB kunnen worden
uitgezonderd;
- art. 17, lid 2, waarmee bepaalde collectieve voorzieningen bij AMvB kunnen
worden uitgezonderd”
Analyse:
Gelijk aan vigerend art. 3 lid 2, a, van de richtlijn.
Omgezet via:
- art. 1 lid 2 Dww, waarmee bepaalde soorten drinkwater bij
AMvB kunnen worden uitgezonderd;
- art. 17, lid 2 Dww, waarmee bepaalde collectieve voorzieningen
bij AMvB kunnen worden uitgezonderd.
Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie, geen
wijziging van de regelgeving.
Analyse:
Gelijk aan vigerend art. 3 lid 2, b, van de richtlijn.
Omgezet in art. 25 lid 2 Dww; hieraan is beperkt toepassing
gegeven in de lagere regelgeving (art. 32 Dwb,
paalkampeerterreinen).
Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie, geen
wijziging van de regelgeving
Analyse:
Gelijk aan vigerend art. 3 van de richtlijn, zie bij lid 3.
Dit is voor paalkampeerterreinen bepaald in art. 32 Dwb.
MvT/transponering:
“informeren en adviseren betrokken bevolking over uitzondering kleine
voorzieningen”
“bij eventuele uitzondering van bepaalde kleine watervoorzieningen wordt in
toelichting bij wijziging Drinkwaterbesluit beschreven hoe het
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bij de invulling van de beleidsruimte

Bepaling EU-regeling

water gevaar voor de gezondheid van de mens kan opleveren

Artikel 3 (5)
5. De lidstaten kunnen exploitanten van levensmiddelenbedrijven
uitzonderen van deze richtlijn, wat betreft water dat voor de
specifieke doeleinden van het levensmiddelenbedrijf wordt
gebruikt, indien de bevoegde nationale autoriteiten ervan
overtuigd zijn dat de kwaliteit van dergelijk water de veiligheid
van de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten en
mits de watervoorziening van die levensmiddelenbedrijven
voldoet aan de relevante verplichtingen met name op grond van
de procedures inzake de beginselen van gevarenanalyse en
kritische controlepunten en verplichtingen tot herstelmaatregelen
op grond van het relevante levensmiddelenrecht van de Unie.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
informeren/adviseren zal plaatsvinden”.
Conclusie:
Geen wijziging van vigerende implementatie, geen wijziging van
de regelgeving

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Analyse:
Voortzetting bestaande uitzondering art. 2 van de richtlijn.
Gebruik drinkwater door levensmiddelenbedrijven valt niet onder
de werking van de Dww (valt niet onder begrip drinkwater) maar
onder de voedsel- en warenregelgeving. Deze bepalingen zijn al
opgenomen in de hygiënewetgeving en behoeven geen verdere
implementatie. Van deze mogelijkheid (die ook in Vo 853/2004
wordt geboden), wordt al gebruik gemaakt als toestemming van
de bevoegde autoriteit. Geen verdere implementatie nodig. Een
generieke wettelijke regeling behoort tot de mogelijkheden, maar
is niet voorzien.
Op basis van dit artikel kan de voedingsmiddelenindustrie
worden uitgezonderd van voorschriften waaronder bijvoorbeeld
de artikelen 7 – 9 t.a.v. risicobeoordeling en -beheer.
Dit wordt in principe ondervangen door HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points), dit betreft een risico-inventarisatie
voor voedingsmiddelen. Water dat in flessen wordt gedaan en
bedoeld is om te drinken moet in ieder geval voldoen aan de
kwaliteitseisen.
Conclusie: geen wijziging van vigerende omzetting in kader
voedsel- en warenwetgeving.

De lidstaten zorgen ervoor dat producenten van voor menselijke
consumptie bestemd water dat in flessen of verpakkingen wordt
gedaan, voldoen aan de artikelen 1 tot en met 5, en bijlage I,
delen A en B.

Het gaat hier om artikel 14 en 14a van het Warenwetbesluit
Verpakte waters. Hierin zal ook weer de verwijzing naar richtlijn
98/83/EG worden vervangen door een verwijzing naar de nieuwe
richtlijn.

De in bijlage I, deel A, gespecificeerde minimumvereisten zijn
echter niet van toepassing op bronwater als bedoeld in Richtlijn
2009/54/EG.
Artikel 3 (6)
6. Op waterleveranciers die, in het kader van een commerciële of
openbare activiteit, gemiddeld minder dan 10 m3 per dag
leveren of minder dan 50 personen bedienen, zijn enkel de
artikelen 1 tot en met 6, en de artikelen 13, 14 en 15, van deze
richtlijn en de relevante bijlagen erbij van toepassing.

Analyse
Nieuwe bepaling. Zeer kleine collectieve watervoorzieningen die
in het kader van een commerciële of openbare activiteit leveren
dienen aan de basis-kwaliteitseisen en monitoringseisen te
voldoen maar zijn vrijgesteld van de verplichtingen in het kader
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De richtlijn brengt nieuwe vereisten
waaraan voldaan zou moeten worden (zoals
risicobeoordeling en risicobeheer voor
bronnen en van inname tot tap en

Bepaling EU-regeling

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
van risicobeoordeling en risicobeheer en bepaalde extra
informatieplichten e.d.
Op basis van een gewijzigd artikel 25 van de Dww (Verzamelwet
IenW 2021) wordt dit omgezet in artikel 32 van het Dwb.
Op grond van art. 25 lid 1 Dww zijn de artt. 21, eerste lid en
derde tot en met vijfde lid, 22 en 23 Dww en de daarop
berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing op
collectieve watervoorzieningen die aan consumenten of andere
afnemers leveren. In art. 31 van het Dwb wordt bepaald dat de
artikelen 12, 13 en 14, 19 tot en met 24, 25, eerste lid, 26 tot en
met 30 en 44 en de daarop berustende bepalingen van
overeenkomstige toepassing zijn op de eigenaar van een
collectieve watervoorziening. Daaraan is toegevoegd het nieuwe
artikel 15 van het Dwb (risicobeoordeling en risicobeheer) en
artikel 26a (informatie aan consumenten). In het nieuwe artikel
32 Dwb worden de zeer kleine collectieve watervoorzieningen
overeenkomstig artikel 3, zesde lid, van de richtlijn, vrijgesteld
van de nieuwe verplichtingen.
Voor paalkampeerterreinen gold reeds een algemene vrijstelling
(art. 32 Dwb), deze is gecontinueerd.

Artikel 4 Algemene verplichtingen
Artikel 4 (1)
1. Onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van ander recht
van de Unie, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water
gezond en schoon is. Overeenkomstig de minimumvereisten van
deze richtlijn is voor menselijke consumptie bestemd water
gezond en schoon, als het aan alle volgende voorwaarden is
voldaan:

Conclusie:
- omgezet via artikelen 31 en 32 van het Dwb
Analyse: Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 4 lid 1, aanhef.
Artt. 3 en 7 Dww (zorg voor voldoende en duurzame/doelmatige
uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening, borgen
kwaliteit en duurzaamheid van het drinkwater, Hoofdstuk III (De
zorg voor de kwaliteit van het drinkwater), art. 21 lid 1
(zorgplicht kwaliteit), art. 21 lid 3 Dww (kwaliteitseisen, toezicht,
onderzoek en herstelmaatregelen), onderzoek en
herstelmaatregelen. Art. 22 Dwb, onderzoek en
herstelmaatregelen bij overschrijding van een kwaliteitseis
MvT/transponering Drinkwaterwet:
“nemen van maatregelen opdat water gezond en schoon is, met definitie gezond
en schoon”
“-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: art. 13 lid 1
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Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

rapportage). Hiervoor gelden vrijstellingen
(art. 3 lid 6) dan wel
uitzonderingsmogelijkheden (art. 9 lid 6)
voor (zeer) kleine winningen.

Bepaling EU-regeling

(a) dat water bevat geen micro-organismen, parasieten of
andere stoffen in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor
de gezondheid van de mens kunnen opleveren;
(b) dat water voldoet aan de in bijlage I, delen A, B en D,
gespecificeerde minimumvereisten;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
-water, geleverd door collectieve watervoorziening: art. 17 lid 1
-water, geleverd via collectief leidingnet: artt. 19, 20, 21 en 22
-warm tapwater: art. 1 lid 6”
Analyse: Inhoudelijk gelijk aan vigerend art. 4 lid 1, a.
Zie hiervoor, onder de aanhef voor vigerende omzetting.
Conclusie: Geen wijziging van vigerende omzetting of
regelgeving.
Analyse:
Voortzetting vigerende tekst art. 4 lid 1 b met toevoeging van
“D”. Bijlage D betreft lood en Legionella voor
binnenhuisinstallaties.
Omzetting via art. 21 Dww, artt. 13 en 36 Dwb en bijlage A Dwb.
Artt. 21 Dww en 22-24 Dwb voor herstelmaatregelen en
informeren consumenten bij niet voldoen aan de eisen door
drinkwaterbedrijven. Idem voor collectieve watervoorzieningen
artt. 25 Dww en art. 31 Dwb.

(c) de lidstaten alle andere nodige maatregelen hebben genomen
om aan de artikelen 5 tot en met 14 te voldoen.

Artikel 4 (2)
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen ter uitvoering
van de bepalingen van deze richtlijn zijn gebaseerd op het
voorzorgsbeginsel en er in geen geval, direct of indirect, toe
kunnen leiden dat de huidige kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water achteruitgaat, of dat de
verontreiniging van water dat wordt gebruikt voor de productie
van voor menselijke consumptie bestemd water toeneemt.

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

De Minister van IenW heeft besloten dat de
loodnorm zowel op het punt van levering als
aan de tap hetzelfde blijft en beide verlaagd
gaan worden van 10 microgram/L naar 5
microgram/L.
De norm voor Legionella geldt in NL ook al
bij levering en aan de tap.

Conclusie: Geen wijziging van systematiek van de vigerende
implementatie in de Dww, wijziging bijlagen en parameters (i.i.g.
voor lood) implementeren via wijziging bijlage A Dwb.
Voor binneninstallaties in bouwwerken en bouwwerkpercelen
implementatie via Woningwet/ Omgevingswet.
Analyse:
Voortzetting van slotzin lid 1, b van art. 4. Deze bepaling is
omgezet via de verplichtingen om te voldoen aan de hier
bedoelde zorgplichten, kwaliteitseisen en beheers- en
herstelplichten van de Drinkwaterwetgeving enz.
Conclusie: Hier wordt reeds aan voldaan, geen wijziging van
vigerende implementatie in de Dww nodig.
Analyse:
Voortzetting van vigerend art. 4 lid 2 van de richtlijn.
MvT/transponering:
“nemen van maatregelen opdat kwaliteit water niet achteruitgaat door
implementatie Richtlijn”
“implementeren door kwaliteitseisen (in Dwb) zoveel mogelijk te laten
overeenkomen met niveau dat nu in praktijk wordt gerealiseerd”.
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Bij de maatregelen ter uitvoering van de
richtlijn mag de drinkwaterkwaliteit zelf niet
verslechteren en ook de kwaliteit van de
bronnen niet.
De relatie met Kaderrichtlijn water is
geëxpliciteerd via artikel 8 van de richtlijn.
Voor drinkwaterkwaliteit gold ook al het

Bepaling EU-regeling

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Implementatie van voorzorgsbeginsel en geen achteruitgang
door continuering, aanvulling en verbetering van kwaliteitseisen
waar nodig en overige maatregelen, dit betreft mede het in te
nemen water. Vigerend art. 4 lid 2 van de richtlijn is omgezet op
de hiernaast genoemde wijze, dit betreft een algemene
verplichting die moet worden inachtgenomen bij de regelgeving
en uitvoering van maatregelen ter uitvoering van de richtlijn. Dit
omvat de wettelijke verplichtingen, de uitvoering en handhaving
en het beleid. Dit is staand beleid, toe te lichten aan de hand van
de Beleidsnota drinkwater en het overige voor drinkwater
relevante beleid (op basis van de Kaderrichtlijn water,
gebiedsdossiers, stoffenbeleid en beleid voor zeer zorgwekkende
stoffen enz.). Het voorzorgsprincipe ligt daaraan ten grondslag.

Artikel 4 (3)
3. De lidstaten zorgen, in overeenstemming met Richtlijn
2000/60/EG, voor een beoordeling van het lekverlies op hun
grondgebied en van de mogelijkheden tot verbetering van het
terugdringen van het lekverlies in de drinkwatersector, waarbij
gebruik gemaakt wordt van de ILI-meetmethode ("infrastructural
leakage index" of "ILI") of een andere geschikte methode. Deze
beoordeling houdt rekening met de relevante volksgezondheids-,
milieu-, technische en economische aspecten en heeft minstens
betrekking op waterleveranciers die per dag ten minste 10 000
m3 leveren of ten minste 50 000 mensen bedienen.

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

geen achteruitgang principe.

Conclusie: Geen verdere wijziging van de regelgeving nodig, de
vigerende en nieuwe regelgeving en het beleid zijn hier op
gebaseerd.
Analyse:
Nieuwe bepaling. Omgezet in het nieuwe artikel 45a, en bijlage B
van het Dwb. Maatregelen worden opgenomen in het
leveringsplan art. 53 Dwb.

De resultaten van de beoordeling worden uiterlijk op 12 januari
2026 aan de Commissie meegedeeld.

Feitelijke verplichting lidstaat, geen omzetting in regelgeving.

Uiterlijk op 12 januari 2028 stelt de Commissie overeenkomstig
artikel 21 een gedelegeerde handeling vast waarin om deze
richtlijn aan te vullen op basis van de ILI of een andere geschikte
methode een drempel wordt vastgesteld waarboven de lidstaten
een actieplan moeten indienen. Deze gedelegeerde handeling
wordt opgesteld aan de hand van de beoordelingen door de
lidstaten, en het gemiddelde lekkagepercentage van de Unie
wordt bepaald op basis van die beoordelingen.

Analyse: Geen implementatie, opdracht aan Cie.
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Beleidsruimte betreft vooralsnog keuze van
methode. Hier worden afspraken over
gemaakt door IenW (met ILT) en de sector.

Bepaling EU-regeling

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van de in de derde alinea
bedoelde gedelegeerde handeling dienen de lidstaten met een
lekkagepercentage dat de in de gedelegeerde handeling
vastgestelde drempel overschrijdt, bij de Commissie een
actieplan in met een reeks te nemen maatregelen ter
vermindering van hun lekkagepercentage.
Artikel 5. Kwaliteitseisen
Artikel 5 (1)
1. De lidstaten stellen voor de in bijlage I vermelde parameters
de waarden vast die van toepassing zijn op voor menselijke
consumptie bestemd water.

NL blijft naar verwachting ruimschoots onder de drempelwaarde.

Artikel 5 (2)
2. De op grond van lid 1 van dit artikel vastgestelde
parameterwaarden mogen niet minder streng zijn dan de in de
delen A, B, C en D van bijlage I vermelde waarden. Voor de in
bijlage I, deel C vermelde parameters worden de waarden
uitsluitend vastgesteld voor controledoeleinden en om te
verzekeren dat voldaan wordt aan de in artikel 14 opgenomen
vereisten.

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Analyse:
Ongewijzigd.
Uit de MvT/transponeringstabel:
Dit betreft: het “Vaststellen van kwaliteitseisen en plaats waar aan die eisen moet
worden voldaan” ….
(artt. 5 en 6 lid 1 en bijlage 1 richtlijn): “water, geleverd door drinkwaterbedrijf:
regelen o.g.v. art. 13 lid 3 (21) onder a in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo.
art. 13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21 en 22 Dww
-warm tapwater: art. 1 lid 6 Dww”.
Wijzigingen van parameters en parameterwaarden zijn binnen
het bestaande stelsel verwerkt via wijziging van de bijlagen van
het Dwb (voor drinkwater).
Conclusie: wijziging parameters en parameterwaarden door
middel van wijziging Dwb en bijlagen Dwb.
Analyse: Tekst is voor parameterwaarden inhoudelijk gelijk (met
enkele redactionele wijzigingen) aan art. 5 lid 2 van de
voormalige richtlijn. Eventuele wijzigingen verwerken in bijlage A
Dwb. Verwijzing naar art. 8 is vervangen door art. 14 (opvolger
art. 8).
Conclusie: Geen wijziging van systematiek vigerende
implementatie, wijzigingen van parameters en
parameterwaarden verwerken in bijlage A Dwb.
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Beleidsruimte betreft de hoogte van de
normen. Nieuwe normen betreffen:
PFAS som en PFAS total, uranium (bron),
Bisphenol A (materialen), chloriet, chloraat,
gehalogeneerde azijnzuren (afhankelijk van
gebruik bepaalde desinfectiemiddelen),
microcystine-LR (bron), lood, Legionella.
Voor lood heeft de minister van IenW bij het
PvA lood in drinkwater besloten om een
strengere norm aan de tap te stellen (zie
brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 juli 2020,
Kamerstukken II 27 625, nr. 506.

Bepaling EU-regeling

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Voor PFAS kunnen lidstaten besluiten om
één parameter of beide parameters te
gebruiken: "PFAS' en totaal" en/of "som van
PFAS' en". Daarnaast wordt binnenkort een
nieuw EFSA advies uitgebracht. Op basis
daarvan zal bepaald worden welke norm NL
gaat hanteren (in afstemming met VWS
(ivm relatie voedsel)
Voor de andere nieuwe normen is het niet
nodig om strengere waarden te hanteren.

Artikel 5 (3)
3. Indien de bescherming van de gezondheid van de mens op
hun grondgebied of een deel daarvan dit vereist, stellen de
lidstaten waarden vast voor aanvullende parameters die niet in
bijlage I zijn opgenomen. De vastgestelde waarden voldoen ten
minste aan de eisen van artikel 4, lid 1, onder a).
Artikel 6. Punt waar aan de parameterwaarden moet worden
voldaan
Artikel 6 (1)
1. Aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde
parameterwaarden voor de in de lijsten in bijlage I, delen A en B,
opgenomen parameters moet worden voldaan:
(a) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat via een
distributienet wordt geleverd, op het punt binnen een gebouw of
terrein waar het water uit de kranen komt die normaliter worden
gebruikt voor voor menselijke consumptie bestemd water; of

(b) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat geleverd
wordt uit een tankschip of tankauto, op het punt waar het water
uit het tankschip of de tankauto komt; of
(c) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat in

Analyse: Tekst is vrijwel gelijk aan art. 5 lid 3 van de voormalige
richtlijn. Hieraan wordt reeds voldaan.
Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie (art. 21
Dww, zie bij lid 1). Eventuele wijzigingen van/nieuwe parameters
en parameterwaarden te verwerken in bijlage A Dwb.

Analyse: Inhoudelijk gelijk aan art. 6, lid 1, a, van de voormalige
richtlijn, met enkele redactionele wijzigingen.
Art. 13 Dwb bevat de eis dat op het punt van levering en op het
tappunt wordt voldaan aan eisen. Eigenaar drinkwaterbedrijf is
daarvoor verantwoordelijk, tenzij niet aan de eisen wordt voldaan
door een omstandigheid gelegen in een woninginstallatie,
collectief leidingnet, collectieve watervoorziening of andere
installatie (artt. 13 lid 2, 36 lid 2 Dwb).
Conclusie: Geen wijziging van de vigerende implementatie, geen
wijziging regelgeving.
Analyse: Gelijk aan voormalig art. 6 lid 1 b van de richtlijn. Bij
levering aan en vanuit een tankschip of tankauto dient aan de
kwaliteitseisen te worden voldaan, op het punt van levering.
Conclusie: Geen wijziging van vigerende implementatie in Dww
en Dwb.
Analyse: Gelijk aan voormalig art. 6 lid 1 c van de richtlijn.
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flessen of verpakkingen wordt gedaan, op het punt waarop het
water in de flessen of verpakkingen wordt gedaan;
(d) voor voor menselijke consumptie bestemd water dat in een
levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt, op het punt waar het
water in dat bedrijf wordt gebruikt.
Artikel 6 (2)
2. Voor voor menselijke consumptie bestemd water zoals
omschreven in lid 1, onder a), van dit artikel worden de lidstaten
geacht aan hun verplichtingen op grond van dit artikel, artikel 4
en artikel 14, lid 2, te hebben voldaan, wanneer kan worden
vastgesteld dat de overschrijding van de overeenkomstig
artikel 5 vastgestelde parameterwaarden te wijten is aan het
huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, onverminderd
artikel 10 wat betreft prioritaire gebouwen en terreinen.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Beperking Bestemd voor verkoop is weggevallen.
Omgezet via voedsel- en warenwetgeving, geen wijziging nodig.
Conclusie: geen wijziging van vigerende omzetting, geen
wijziging van regelgeving vereist.
Idem.
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Analyse:
Inhoudelijk vrijwel gelijk aan voormalig art. 6 lid 2 van de
richtlijn, zie MvT

I

Inhoud lid 2: (MvT, transponering:)
“-indien de normoverschrijding gevolg is van huishoudelijk leidingnet, zonder
sprake van voorziening aan het publiek: lidstaat wordt geacht aan zijn algemene
verplichtingen te hebben voldaan, maar wel plicht om passende maatregelen te
nemen (zoals informeren /adviseren eigenaars en verbruikers en conditionering
van het water)
-overige situaties, bij prioritaire installaties en collectieve leidngnetten: lidstaat
moet zorgen dat eigenaar herstelmaatregelen neemt”.
- informeren/adviseren: regelen op grond van art. 13 lid 3 onder e en art. 19 in
Dwb
-conditionering wordt bewerkstelligd via de in het Dwb op te nemen
kwaliteitseisen voor het te leveren water
-herstelmaatregelen: o.g.v. art. 21, waarmee aan eigenaars van collectief
leidingnet verplichtingen worden opgelegd.
I.c. omzetting met verwijzing naar prioritaire gebouwen en
terreinen waar het publiek van water wordt voorzien, zoals
scholen, ziekenhuizen en restaurants in verwijzing naar art. 10
van de richtlijn.
Zie bestaande regeling in art. 22 lid 3 Dwb en 36 lid 2 Dwb en
verplichtingen van eigenaar collectieve watervoorziening,
collectief leidingnet of woninginstallatie om te zorgen dat diens
leidingnet niet leidt tot verontreiniging van het drinkwater. Zie bij
artikel 10 voor omzetting prioritaire gebouwen en terreinen voor
Legionella en lood.
Voor prioritaire gebouwen en terreinen gelden nieuwe
verplichtingen op basis van de nieuwe voorschriften voor
Legionella en lood op basis van artikel 10 in combinatie met
artikel 14 van de richtlijn, waarbij maatregelen worden genomen
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Artikel 6 (3)
3. Wanneer lid 2 van dit artikel van toepassing is en er een risico
bestaat dat het in lid 1, onder a), van dit artikel omschreven voor
menselijke consumptie bestemd water niet voldoet aan de
overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden,
zorgen de lidstaten er niettemin voor dat:

(a.) passende maatregelen worden genomen om het risico dat de
parameterwaarden worden overschreden, te verkleinen of weg te
nemen, zoals het adviseren van eigenaars over mogelijke
herstelmaatregelen die zij kunnen treffen, en indien nodig dat
andere maatregelen worden genomen, zoals de toepassing van
adequate behandelingstechnieken, om de aard of de
eigenschappen van het water vóór levering zodanig te
veranderen dat het risico dat het water na levering niet aan de
parameterwaarden voldoet, wordt verkleind of weggenomen; en
(b.) de betrokken verbruikers naar behoren worden geïnformeerd
en geadviseerd over mogelijke aanvullende herstelmaatregelen
die zij moeten treffen.

Artikel 7. Risicogebaseerde benadering van de veiligheid van
water
Artikel 7 (1)
1. De lidstaten zorgen ervoor dat op de levering, behandeling en
distributie van voor menselijke consumptie bestemd water een

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
en gehandhaafd als niet aan de vereisten wordt voldaan (zie
artikel 6.2, artikel 10, artikel 14 en bijlage C van de richtlijn).
Voor lood: omzetting van de verplichtingen voor bouwwerken en
bouwwerkpercelen via de Omgevingswet en het Besluit bouwen
leefomgeving.
Voor Legionella: beheersmaatregelen via hoofdstuk 4 van het
Dwb.
Analyse:
Gelijk aan vigerend lid 3, aanhef, van de richtlijn.
Zie bij art. 5 lid 1 en 2 MvT/vigerende transponering:
- informeren/adviseren: regelen op grond van art. 13 lid 3 onder e en art. 19 in
Dwb
-conditionering wordt bewerkstelligd via de in het Dwb op te nemen
kwaliteitseisen voor het te leveren water
-herstelmaatregelen: o.g.v. art. 21 van de Dww, waarmee aan eigenaars van
collectief leidingnet verplichtingen worden opgelegd
Conclusie: Geen wijziging van vigerende omzetting, geen
wijziging van de regelgeving.
Analyse:
Vrijwel gelijk aan voormalig art. 6 lid 3, a, van de richtlijn. Zie
onder lid 3, aanhef. Zie art. 21 lid 3, e, onder 3, Dww en art. 22
Dwb.
Conclusie:
Geen wijziging van vigerende implementatie, geen wijziging
regelgeving.
Analyse
Gelijk aan voormalig art. 6 lid 3, b van de richtlijn.
Zie onder lid 3, aanhef. Zie art. 21 lid 3, e, onder 3 Dww en art.
24 Dwb.
Conclusie: Geen wijziging van vigerende omzetting, geen
wijziging regelgeving.

Analyse:
Nieuwe bepaling, betreft risicobeoordeling en risicobeheer voor
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risicogebaseerde benadering wordt toegepast, die het hele
voorzieningssysteem bestrijkt, van het onttrekkingsgebied, de
onttrekking, de behandeling, de opslag en de distributie van het
water tot het in artikel 6 vastgestelde punt waar aan de
parameterwaarden moet worden voldaan.
De risicogebaseerde benadering omvat de volgende elementen:

(a) een risicobeoordeling en risicobeheer van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor
menselijke consumptie bestemd water, overeenkomstig artikel 8;
(b) een door de waterleveranciers overeenkomstig artikel 9
uitgevoerd(e) risicobeoordeling en risicobeheer voor elk
watervoorzieningssysteem, met inbegrip van de onttrekking,
behandeling, opslag en distributie van voor menselijke
consumptie bestemd water tot het leveringspunt; en
(c) een risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten,
overeenkomstig artikel 10.
Artikel 7 (2)
2. De lidstaten mogen de uitvoering van de risicogebaseerde
benadering aanpassen, zonder dat de doelstelling van deze
richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water en de gezondheid van consumenten hierbij in het
geding komt, wanneer er sprake is van bijzondere beperkingen
als gevolg van geografische omstandigheden zoals een afgelegen

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
de gehele keten incl. het onttrekkingsgebied (monitoring zoals
geregeld in het voormalige artikel 7is nu geregeld in artikel van
de 13 richtlijn (nieuw))..
Het nieuwe art. 7 wordt uitgewerkt in de artikelen 8
(onttrekkingspunten in onttrekkingsgebieden, waterbeheerder), 9
(watervoorzieningssysteem, drinkwaterbedrijven) en 10
(huishoudelijke leidingnetten (woninginstallaties en collectieve
leidingnetten), eigenaars) van de richtlijn. Zie verder onder die
artikelen.
Voor onttrekkingsgebied: waterbeheerder: zie verder bij artikel
8.
Voor onttrekking, behandeling, opslag en distributie:
drinkwaterbedrijf (plus kleine winningen): zie verder bij artikel 9.
MvT/vigerende omzetting art. 7 richtlijn:
Art. 7, Annex II (Monitoring) en III (Specifications for the analysis of parameters)
vigerende richtlijn:
-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder b, in
Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 jo art.
13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 20
-warm tapwater: art. 1 lid 6.
Zie bij art. 8. Lid 1, a wordt in samenhang daarmee
geïmplementeerd.
Zie bij art. 9. Lid 1, b wordt in samenhang daarmee
geïmplementeerd.

Zie bij art. 10. Lid 1, c wordt in samenhang daarmee
geïmplementeerd.
Analyse:
Afwijkingsmogelijkheid risicobenadering voor lidstaten bij
bijzondere omstandigheden. Te regelen in lagere regelgeving.
Zie art. 25 Dwb voor vrijstelling en uitzondering van bepaalde
verplichtingen voor (zeer) kleine winningen.
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ligging of de beperkte toegankelijkheid van de
waterleveringsgebieden.
Artikel 7 (3)
3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een duidelijke en passende
verdeling is van de verantwoordelijkheden tussen
belanghebbenden, als gedefinieerd door de lidstaten, voor de
implementatie van de risicogebaseerde benadering. Een
dergelijke verdeling van verantwoordelijkheden wordt afgestemd
op hun institutioneel en wettelijk kader.

Artikel 7 (4)
4. De risicobeoordeling en het risicobeheer voor de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor
menselijke consumptie bestemd water worden voor de eerste
keer uiterlijk op 12 juli 2027 wordt uitgevoerd. Die
risicobeoordeling en dat risicobeheer worden met regelmatige
tussenpozen van niet langer dan zes jaar, met inachtneming van
de in artikel 7 van Richtlijn 2000/60/EG opgenomen
voorschriften, geevalueerd, en waar nodig bijgewerkt.
Artikel 7 (5)
5. De risicobeoordeling en het risicobeheer van het
watervoorzieningssysteem worden voor de eerste keer uiterlijk
op 12 januari 2029 uitgevoerd. Die risicobeoordeling en dat
risicobeheer worden met regelmatige tussenpozen van niet
langer dan zes jaar geevalueerd, en waar nodig bijgewerkt.
Artikel 7 (6)
6. De risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten wordt
voor de eerste keer uiterlijk op 12 januari 2029 uitgevoerd. Die
risicobeoordeling wordt om de zes jaar herzien, en waar nodig
bijgewerkt.
Artikel 7 (7)
7. Niettegenstaande de in de leden 4, 5 en 6 vastgestelde
termijnen zorgen de lidstaten ervoor dat zo snel mogelijk
maatregelen worden getroffen zodra er risico's zijn
geïdentificeerd en beoordeeld.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Analyse:
Zie bij lid 2, betreft opdracht op meta niveau voor de regelgever,
omgezet bij de bestuursrechtelijke en wettelijke regeling van de
verantwoordelijkheden. Deze zijn bepaald en toegedeeld in Dww,
Omgevingswet (Ow) en lagere regelgeving zoals Bkl
(verantwoordelijkheden in kader beheer en verplichtingen als
zorgplichten, monitoring, herstelmaatregelen en informeren,
risicobeheer e.d.).
Conclusie: hier wordt aan voldaan in de vigerende, nieuwe of
gewijzigde regelgeving
Analyse:
Zie bij art. 8 voor de omzetting.
Omgezet in artikel III, lid 2 van het wijzigingsbesluit
(invoeringsbepalingen).

Analyse:
Zie bij art. 9 voor inhoudelijke omzetting.
Verplichting is opgenomen in artikel III, lid 1 en 2 van het
wijzigingsbesluit (invoeringsbepalingen).
Analyse:
Zie bij art. 10 voor inhoudelijke omzetting.
Verplichting is opgenomen in artikel III lid 3 van het
wijzigingsbesluit (invoeringsbepalingen).
Voor waterwinlocaties:
Omgezet in art. III, tweede lid van het wijzigingsbesluit.
Art. 4.21 van Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (voorheen artt.
11-12a Besluit kwaliteitseisen en monitoring 2009 (Bkmw 2009)

19

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Bepaling EU-regeling

Artikel 8. Risicobeoordeling en risicobeheer van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van voor
menselijke consumptie bestemd water
Artikel 8 (1)
1. Onverminderd de artikelen 4 tot en met 8 van Richtlijn
2000/60/EG zorgen de lidstaten ervoor dat een risicobeoordeling
en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd
water worden uitgevoerd.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
bevat voortsde verplichting dat de kwaliteit van oppervlaktewater
bestemd voor de productie van drinkwater niet achteruit mag
gaan (resultaatsverplichting), af te meten aan de hand van
verhoging van de zuiveringslast. Daarbij zo nodig niet wachten
op zesjaarlijkse plancyclus Waterwet en Kaderrichtlijn water
maar al eerder ingrijpen bij dreigende achteruitgang (zie nota
van toelichting wijziging Bkmw 2009, Stb 2015, 394, en Bkl, Stb
2018, 292, par. 7.2.2). Te bepalen volgens monitoring, artt. 13
e.v. Bkmw 2009/Bkl (zie verder art. 8).
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Voor deel drinkwaterketen onder Dww: zie bij art. 9.

Analyse:
Nieuwe bepaling. Artikel 7 lid 1, a, e.v. en artikel 8 van de
richtlijn zijn conform de uitgangspunten van de richtlijn steeds
zoveel mogelijk omgezet via omzettingssystematiek van de
Kaderrichtlijn water en zijn gericht tot de waterbeheerder, vanaf
1 juli 2022 in het kader van de Omgevingswet en daarop
gebaseerde regelgeving. Dit betreft de volgende bepalingen:
Omgevingswet (Ow)
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
- Art. 1.2, de Omgevingswet (Ow) betreft de fysieke
leefomgeving waartoe i.i.g. behoren watersystemen en
activiteiten die daarvoor gevolgen hebben of kunnen hebben
- Art. 1.3 van de Ow is met het oog op duurzame ontwikkeling,
de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en
verbetering van het leefmilieu gericht op het in onderlinge
samenhang: a. bereiken en in stand houden van een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,
ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en b.
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften
- artt. 1.6 en 1.7, algemene zorgplichten.
Art. 1.6. Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke
leefomgeving (art. 1.6).
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Art. 1.7 Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke
leefomgeving, is verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen
worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die
gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken,
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die
activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van
hem kan worden gevraagd
Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van bestuursorganen
- art. 2.1 (zorgplicht) waaronder uitwerking of begrenzing van
taken gericht op bescherming van gezondheid en milieu,
duurzame veiligstelling openbare drinkwatervoorziening, het
beheer van watersystemen enz. (art. 2.1 lid 3)
- art. 2.2. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met
taken en verantwoordelijkheden van andere bestuursorganen
- art. 2.15, lid 1, b (omgevingswaarden waterkwaliteit ivm EU
richtlijnen)
- art. 2.17. Waterschapstaken waaronder het beheer van
(regionale) watersystemen voor zover aan het waterschap
toegedeeld
- art. 2.18. Taken provinciebestuur waaronder
het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in
grondwater-beschermingsgebieden in verband met de winning
daarvan voor de bereiding van voor menselijke consumptie
bestemd water; het beheer van (regionale) watersystemen voor
zover aan de provincies toegedeeld en het toezicht op het
waterbeheer door waterschappen (m.u.v. beheer primaire
waterkeringen);
gebiedsgerichte coördinatie voor uitoefening taken door
gemeenten en waterschappen;
- art. 2.18 Ow, taken provincie: gebiedsgerichte coördinatie bij
provincie voor uitoefening taken door gemeenten en
waterschappen; beschermen grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden; beheer watersystemen en toezicht op
beheer door waterschappen
- art. 2.19 lid 2 Ow, taken minister IenW: beheer rijkswateren
- artt. 2.24 en 2.27 Ow, instructieregels
omgevingsverordeningen m.b.t. duurzaam veiligstellen openbare
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
drinkwatervoorziening en m.b.t. bescherming kwaliteit regionale
wateren m.h.o waterwinning voor drinkwater;
- art. 2.26 Ow, instructieregels waterbeheer programma’s
Kaderrichtlijn water
- Bijlage: onder “beheer van watersystemen” wordt verstaan
samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op
het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met het
beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische
kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de op
grond van deze wet aan die watersystemen toegekende
maatschappelijke functies;
Hoofdstuk 3. Omgevingsvisie en programma’s
- artt. 3.4 en 3.5, programma’s. Een programma bevat
“, mede voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, voor een of meer onderdelen
van de fysieke leefomgeving:
a. een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling,
het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud daarvan,
b. maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te
voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke
leefomgeving te bereiken” (art. 3.5)
- art. 3.17 (verplicht programma waterschap), het algemeen
bestuur van het waterschap stelt voor de watersystemen die bij
het waterschap in beheer zijn een waterbeheerprogramma vast,
waarbij het rekening houdt met het regionale waterprogramma
voor die watersystemen, voor zover het gaat om de onderdelen
die uitvoering geven aan de richtlijnen, genoemd in artikel 3.8,
tweede lid.
- art. 3.18 lid 2 (verplicht regionaal waterprogramma).
Gedeputeerde staten stellen een regionaal waterprogramma vast
o.a. ter uitvoering van “andere Europese richtlijnen over water”.
Daaronder valt ook de nieuwe Drinkwaterrichtlijn.
- art. 3.9 lid 2 (verplicht nationaal waterprogramma). De
minister van IenW (i.o.m. ministers die het aangaat) stelt o.a.
een nationaal waterprogramma vast naast de
stroomgebiedsbeheerplannen als bedoeld in art. 13 Krw.
- art. 3.10 (verplicht aanvullend programma), indien
(aannemelijk is dat) niet wordt voldaan aan een
omgevingswaarde voor een watersysteem (bijlagen Bkl) dan stelt
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
het waterschap of de minister van IenW een programma vast
(met maatregelen) gericht op het voldoen aan die waarde
- art. 3.12 (regels m.b.t. uitvoering maatregelen) bij AMvB kan
worden bepaald dat de maatregelen operationeel moeten zijn of
worden uitgevoerd volgens daarbij te stellen regels
- par. 3.2.4 Programmatische aanpak omgevingswaarden (het
voldoen aan omgevingswaarden kan ook via een gecoördineerde
programmatische aanpak van activiteiten, omgevingswaarden en
maatregelen plaatsvinden in aangewezen gevallen, met o.a. een
uitvoeringsplicht voor de maatregelen (art. 3.18)
Hoofdstuk 4 Algemene regels over activiteiten in de
fysieke leefomgeving
- artt. 4.1 en 4.2, decentrale regels over activiteiten met het oog
op doelen en functies van o.a. locaties (zoals waterwinlocaties en
watersystemen)
- artt. 4.3 e.v., rijksregels bij AMvB voor o.a. milieubelastende
activiteiten, lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten
- art. 4.16 maatwerkregels voor daarbij aangewezen
onderwerpen
- artt. 4.10 en 4.11, regeling bevoegd gezag wateractiviteiten en
bescherming grondwater
- art. 4.20 rijksregels art. 4.3 worden in ieder geval gesteld ter
uitvoering van daar genoemde richtlijnen zoals
grondwaterrichtlijn en kaderrichtlijn water. Deze kunnen dus ook
(vanwege “in ieder geval”) worden gesteld ter uitvoering van de
nieuwe Drinkwaterrichtlijn
- art. 4.22 rijksregels art. 4.3 over milieubelastende activiteiten
worden in ieder geval gesteld ter bescherming van gezondheid
en milieu, waaronder het beschermen en verbeteren van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; mdit
omvat o.a. alle passende preventieve maatregelen tegen
verontreiniging en ter bescherming van de gezondheid,
toepassing BBT, het niet veroorzaken van significante
verontreiniging
- art. 4.23 rijksregels wateractiviteiten, deze betreffen
lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten en
beperkingengebiedsactiviteiten en worden gesteld m.h.o. op o.a.
het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen en het vervullen van
maatschappelijke functies door watersystemen (zoals
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
waterwinning voor drinkwater). De regels m.b.t.
lozingsactiviteiten strekken i.i.g. tot het treffen van alle passende
preventieve maatregelen tegen verontreiniging, toepassing van
BBT en het niet veroorzaken van significante verontreiniging.
Hoofdstuk 5 Omgevingvergunning en projectbesluit
- art. 5.1, verbod om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit te verrichten in bij AMvB aangewezen gevallen.
- art. 5.5, verbod om te handelen in strijd met een voorschrift
voor een lozingsactiviteit in een omgevingsvergunning
- art. 5.18/5.24 beoordelingsregels vergunningaanvraag voor
wateractiviteit (regels gesteld ter bescherming en verbetering
van chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
het vervullen van maatschappelijke functies van watersystemen
(zoals waterwinning voor drinkwater)
- art. 5.26, beoordelingsregels milieubelastende activiteit
(beschermen van gezondheid en milieu)
- art. 5.34 voorschriften omgevingsvergunning
Hoofdstuk 16. Milieueffectrapportage
Regels m.b.t. milieueffectrapportage.
Hoofdstuk 18. Handhaving en uitvoering
Regels m.b.t. toezicht, verdere handhaving en uitvoering.
Hoofdstuk 19. Bevoegdheden in bijzondere
omstandigheden
Regels m.b.t. ongewone voorvallen, maatregelplicht veroorzaker,
bevoegdheid bevoegd gezag tot het treffen van maatregelen,
kostenverhaal en onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling.
Regeling van toevalsvondst bodemverontreiniging o.a. bij
aanzienlijke bedreiging van de kwaliteit van drinkwatervoorraden
wanneer aangetroffen verontreiniging het grondwater kan
bereiken; regels m.b.t. beschermingsmaatregelen en
kostenverhaal.
Hoofdstuk 20. Monitoring en informatie
- art. 20.1, monitoringsplicht voor iedere omgevingswaarde met
beoordeling of daaraan wordt voldaan
- art. 20.2, aanwijzing van methode van monitoring en het
verantwoordelijke bestuursorgaan of andere instantie;
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
verplichting tot vaststelling monitoringsprogramma bij AMvB;
regels m.b.t. verstrekken van voor monitoring relevante
gegevens;
- art. 20.3 regels over de uitvoering van de monitoring voor
omgevingswaarden, o.a. m.b.t. het meten of berekenen en
beoordelen van de resultaten en het vaststellen van
ontwikkelingen of trends
- art. 20.4, de regels m.b.t. monitoring worden i.i.g. gesteld ter
uitvoering van o.a. de Krw (kan dus mede ter uitvoering van de
nieuwe Dwr)
- art. 20.6 (gegevensverzameling anders dan monitoring), bij
AMvB kunnen ook regels worden gesteld m.b.t. het bijhouden,
verzamelen of berekenen van aangewezen gegevens en het
verstrekken daarvan een bestuursorganen, andere staten of de
EU Cie; daarbij kan worden bepaald dat gegevens waarvan de
geheimhouding ogv art. 10 Wob gerechtvaardigd is, niet worden
verstrekt. Deze regels worden i.i.g. gesteld o.g.v. internationale
verplichtingen (art. 10.7), kan dus ook voor Dwr.
- art. 20.8 (verstrekking van informatie monitoring aan het
publiek)
- art. 20.10, opnemen van monitoring en andere gegevens in een
register; geheimhouding van gegevens art. 10 Wob
Zie verder voor een toelichting op de regelgeving voor drinkwater
in de Omgevingswet de memorie van toelichting op het
wetsvoorstel Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/2014,
33 962, nr. 3:
- p.79 (rol provincies),
- p.278 (integraal waterbeheer),
- p.326 (afbakening Drinkwaterwet),
- art. 2.17 (waterschapstaken),
- art. 2.18 (provinciale taken).
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (Stb 2018, 292;
gewijzigd bij Invoeringsbesluit Omgevingswet (Stb 2020,
400)
- art. 2.15 en bijlage V Bkl, omgevingswaarden water onttrokken
op waterwinlocaties in Krw oppervlaktewaterlichamen,
aangewezen in regionaal of nationaal waterprogramma,
- art. 4.4 Bkl, regionaal waterprogramma: functie
drinkwateronttrekking, aanwijzing waterwinlocaties; maatregelen
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
art. 11 Krw en artt. 4, 6 Gwr jo. Art. 11 Krw
- art. 4.10 Bkl, nationaal waterprogramma: functie
drinkwateronttrekking; aanwijzing waterwinlocaties; maatregelen
art. 11 Krw en artt. 4, 6 Gwr jo. art. 11 Krw;
- art. 4.21 Bkl vereiste van geen achteruitgang kwaliteit
waterlichaam met waterwinlocatie
- art. 8.84 beoordelingsregels wateractiviteit
- art. 11.27, onder c, Bkl, monitoring kwaliteit water uit gronden oppervlaktewaterlichaam dat wordt onttrokken voor
drinkwater
- art. 11.28 Bkl, vaststelling monitoringsprogramma door de
minister van IenW met vaststelling methode van monitoring
- art. 11.29 lid 3: monitoringsprogramma bevat methode voor
beoordeling geen achteruitgang van waterlichamen met
waterwinlocaties als bedoeld in art. 4.21
- art. 11.29 vaststelling monitoringsprogramma is in
overeenstemming met Krw en Gwr enz
- art. 11.32 toetsing monitoringprogramma Krw en bijstelling
indien niet aan geen achteruitgang art. 4.21 wordt voldaan
- art. 11.33 aanwijzing bestuursorganen belast met monitoring
- art. 11.34 gegevensverzameling beschermde gebieden bijlage
IV Krw (dit betreft het overeenkomstig artikel 6 Krw
voorgeschreven register van beschermde gebieden, dat o.a.
dient te omvatten:
i) gebieden die overeenkomstig artikel 7 zijn aangewezen voor
de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water;).
Zie voor een toelichting op de regelgeving voor drinkwater in het
Besluit kwaliteit leefomgeving (op basis van de Omgevingswet)
de nota van toelichting, Stb. 2018, 292:
- p.213, nationale belangen;
- p.271, tabel 5.2 met “richtingaanwijzer” voor onderwerp
drinkwater in de nota van toelichting 6;

6

Omgevings-

Specifieke taken

Instructieregels

Instructieregels

Omgevings-
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
- p.279, par. 5.2.2.3, Omgevingswaarden drinkwaterwinning uit
oppervlaktewater en par. 5.2.2.4, uitzonderingsmogelijkheid
- p.294, gebiedsdossiers
- p.299, par. 7.2.2 Specifieke instructieregels ter voorkoming van
achteruitgang van de toestand, geen achteruitgang van
drinkwater en streven naar verbetering en ombuiging significante
trends Geen achteruitgang van de toestand
- p.340, par. 8.1.5.2, Weging van het waterbelang
- p. 420, Duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening
- p.465, 11.10, Omgevingsvergunning wateractiviteit
. algemeen oogmerk: de doelen van het beheer van
watersystemen
waarden en
uitzonderingsmogelijkheden

(inclusief
peilbesluiten,
rangorde bij
waterschaarste,
calamiteiten en
openbaar riool)

waterprogramma’s
(inclusief specifieke
instructieregels
andere doelstelling
zoals voorkoming
achteruitgang van
de toestand)

omgevings- plannen en
-verordening
(weging waterbelang)
en waterschapsverordening (lozingen)

vergunning

informatie (inclusief
register beschermde
gebieden)

Waterveiligheid

§ 5.1.1

–

§ 7.2.1

§ 8.1.5

–

§ 13.3.2

Oppervlaktewater

§ 5.2.2.1 en
§ 5.2.2.4

§ 6.3

§ 7.2.1 en
§ 7.2.2

§ 8.1.6 en
H9

§ 11.10 en
§ 11.11

§ 13.3.2

Grondwater

§ 5.2.2.2 en
§ 5.2.2.4

§ 6.3

§ 7.2.1 en
§ 7.2.2

§ 8.1.6 en
§ 10.5

§ 11.10 en
§ 11.11

§ 13.3.2

Drinkwater

§ 5.2.2.3 en
§ 5.2.2.4

§ 6.3

§ 7.2.1 en
§ 7.2.2

§ 8.1.6 en
§ 10.5

§ 11.10 en
§ 11.11

§ 13.3.2

Zwemwater

§ 5.2.3

§ 6.2

§ 7.2.1

§ 8.1.6

–

§ 13.3.3

Mariene wateren

-

§ 6.1

§ 7.2.1

-

§ 11.10 en
§ 11.11

§ 13.3.2

Stedelijk
Afvalwater

-

§ 6.4

-

§ 8.2.3

–

§ 13.3.2
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
. koppeling aan programma’s
- p.467, nadere beoordelingsregels en regels over voorschriften
voor de lozingsactiviteit
- p.486 par. 13.3.2 Waterkwaliteit
. inleiding
. oppervlaktewater, grondwater en drinkwater
. register beschermde gebieden kaderrichtlijn water
- p.627 par. 2.2.2.3 Waterwinlocaties
- art. 2.15 omgevingswaarde krw-oppervlaktewater gebruikt voor
de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water
- art. 4.4, regionaal waterprogramma
- art. 4.10, nationaal waterprogramma
- art. 4.21, verbetering van de kwaliteit en geen achteruitgang
van de kwaliteit
- art. 8.84 beoordelingsregels wateractiviteit
- art. 10.15 gegevensverzameling beschermde gebieden
kaderrichtlijn water
- Bijlage V bij art. 2.15 omgevingswaarden Krw-oppervlaktewater
gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie
bestemd water.
Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn
water (als bedoeld in art. 13, eerste lid, van het Bkmw 2009)
met aanwijzing in art. 1, k, van dat besluit van het:
Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen
KRW, vastgesteld in het Programmateam Water van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu op 17 september 2015,
dat via deze aanwijzing bindende kracht heeft. Dit omvat
monitoring op waterwinlocaties door provincies en
waterbeheerders. Provincies monitoren in grondwater met oog op
risico voor grondwaterbronnen, waterbeheerders monitoren in
oppervlaktewater met oog op risico voor oppervlaktewater als
bron. Dit omvat tevens opkomende stoffen, tendensen, en
bedreigingen voor drinkwaterwinning.
Regeling omgevingsrecht
- art. 9.2 en bijlage, onder “instrumentarium”: Algemene
beoordelingsMethodiek 2016 voor lozingen (maart 2016) en
Handboek Immissietoets zijn (juridisch bindend) van toepassing
bij vergunningverlening art. 6.2 Waterwet (lozingen), vanaf 1 juli
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
2022 de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Toetsing aan Krw normen (tot 1 juli Bkmw 2009 (prioritaire
stoffen) en Regeling monitoring Krw (specifieke verontreinigende
stoffen) en daarna opgenomen in het Bkl. Via de
emissie/immissietoets bij een vergunningplichtige lozing op een
oppervlaktewater wordt voorzien in een toetsing op de invloed
van een lozing op de oppervlaktewaterwinningen
Gebiedsdossiers
De Gebiedsdossiers in het kader van het Nationaal Waterplan
bevatten een beschrijving van de risico’s en maatregelen ter
bescherming van de kwaliteit van de drinkwaterwinningen.
Gebiedsdossiers zijn voor de praktijk een belangrijk beleidsmatig
en uitvoeringsgericht kader om aan de doelstellingen van de
Kaderrichtlijn Water te voldoen en om duurzaam de openbare
drinkwatervoorziening veilig te stellen. Deze dossiers worden
opgesteld door de provincie (grondwater) en waterbeheerder
(oppervlaktewater). Deze zijn bestuurlijke afspraken en als
zodanig niet wettelijk geregeld. Deze volgen uit de wettelijke
coördinatietaak en taak m.b.t. de drinkwatervoorziening en het
waterbeheer door de waterbeheerders en de provincies (art. 2.18
Ow)
Conclusie:
- Via de genoemde regelgeving ondersteund door de
gebiedsdossiers in het kader van de omzetting van de
Kaderrichtlijn water wordt de door art. 7 lid 1, a en art. 8 van de
richtlijn vereiste bescherming van de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten omgezet en uitgevoerd;
- aanvullend dienen specifieke verplichtingen in het kader van
risicobeoordeling en risicobeheer binnen deze systematiek te
worden omgezet en uitgevoerd. Om onnodig gedetailleerde
regelgeving en afbakeningen t.o.v. de Kaderrichtlijn water
(waarnaar wordt verwezen in het kader van art. 8 van de
Drinkwaterrichtlijn) te voorkomen, met de kans op omissies,
gebeurt dit in de vorm van dynamische verwijzingen naar de
artikelen van de richtlijn. Deze worden daarmee geïncorporeerd
in de nationale wetgeving.
Omzetting art. 8 (en art. 13) via wijziging van het Bkl:
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Artikel 8 (2)
2. De lidstaten zien erop toe dat de risicobeoordeling de volgende
elementen omvat:
(a) karakterisering van de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten, met inbegrip van:
(i) identificatie en geografische aanduiding op kaart van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
- nieuw art. 3.15a (opdracht aan waterbeheer tot
risicobeoordeling en risicobeheer overeenkomstig de artikelen 8
en 13 van de richtlijn)
- wijziging artt. 4.3, 4.4 en 4.10 (maatregelplichten artt. 8 en 13
richtlijn in waterbeheerprogramma waterschap, regionaal
waterprogramma provincies en nationaal waterprogramma
rijksoverheid)
- art. 11.27, onder c, Bkl, monitoring kwaliteit water uit gronden oppervlaktewaterlichaam dat wordt onttrokken voor
drinkwater
- art. 11.28 Bkl, vaststelling monitoringsprogramma door de
minister van IenW met vaststelling methode van monitoring
- art. 11.29 lid 3: monitoringsprogramma bevat methode voor
beoordeling geen achteruitgang van waterlichamen met
waterwinlocaties als bedoeld in art. 4.21
- art. 11.29 vaststelling monitoringsprogramma is in
overeenstemming met Krw en Gwr enz
- art. 11.32 toetsing monitoringprogramma Krw en bijstelling
indien niet aan geen achteruitgang art. 4.21 wordt voldaan
- art. 11.33 aanwijzing bestuursorganen belast met monitoring
- art. 11.34 gegevensverzameling beschermde gebieden bijlage
IV Krw (dit betreft het overeenkomstig artikel 6 Krw
voorgeschreven register van beschermde gebieden)
Zie bij lid 1.
Zie art. 8 lid 2, par 2: voor de toepassing van punt a) van de
eerste alinea kunnen de lidstaten gebruik maken van informatie
die is verzameld overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van Richtlijn
2000/60/EG.
Zie lid 1. Omzetting via nieuw artikel 3.15a Bkl.
Op grond van de Krw en Bkl is het verplicht in het nationaal
waterprogramma en regionale waterprogramma’s de
waterwinlocaties (gelegen in grondwater- of krwoppervlaktewaterlichamen) aan te wijzen waar de onttrekking
plaatsvindt. Deze worden ook opgenomen in het Krw register
beschermde gebieden. Een onttrekkingsgebied is een ruimtelijke
eenheid van enige omvang. Voor grondwater is deze ruimtelijke
eenheid kleiner dan een grondwaterlichaam, voor
oppervlaktewater is de ruimtelijke eenheid vaak groter dan een
krw-oppervlaktewaterlichaam.
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(ii) geografische aanduiding op kaart van de beschermingszones,
voor zover die overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn
2000/60/EG zijn vastgesteld;

(iii) georeferenties voor alle onttrekkingspunten in de
onttrekkingsgebieden; aangezien deze gegevens mogelijk
gevoelig zijn, met name in het kader van volksgezondheid en
openbare veiligheid, waarborgen de lidstaten dat dergelijke
gegevens worden beschermd en uitsluitend aan de bevoegde
autoriteiten en waterleveranciers worden meegedeeld;
(iv) beschrijving van landgebruik, afvloeiing en
aanvullingsprocessen in de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten.
b. identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen in de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten en een
beoordeling van het risico dat zij kunnen vormen voor de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water; bij
deze risicobeoordeling worden potentiële risico's in aanmerking
genomen die een dermate verslechtering van de waterkwaliteit
zouden kunnen veroorzaken dat zij een risico zou kunnen
vormen voor de gezondheid van de mens;

c. passende monitoring in oppervlaktewater of grondwater, of
beide, in de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, of in
onbehandeld water, op relevante parameters, stoffen of
verontreinigende stoffen die uit het volgende worden
geselecteerd:

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem. Beschermingszones – voor zover deze worden aangewezen
(en op kaart aangeduid) – worden aangewezen in het nationaal
waterprogramma voor zover het onttrekking vanuit rijkswater
betreft en in de regionale waterprogramma’s voor zover het
onttrekkingen betreft van grondwater of van oppervlaktewater
uit regionale wateren.
Idem. Omzetting via wijziging artikel 10.15 Bkl (verwijzing).
Waterwinlocaties en bijbehorende waterlichamen zijn opgenomen
in het Register beschermde gebieden
https://data.overheid.nl/dataset/7084-register-beschermdegebieden#metadata.
Idem.
Idem. Zie art. 7 voor datum eerste risicobeoordeling en
periodieke evaluatie en bijwerking. Omgezet via artikel III van
het wijzigingsbesluit, waar nodig verder via lagere regelgeving.
Zie bij aanhef van dit artikel. De uitvoering vindt plaats in het
kader van de gebieds- en rivierdossiers (bestuurlijke afspraken)
en wordt geregeld via verwijzing naar art. 8 van de richtlijn in
het nieuwe art. 3.15a van het Bkl en regelgeving zoals die m.b.t.
de monitoring. Daardoor is rol bevoegd gezag en het tijdig
opleveren van rapportages en verrichten van de risicobeoordeling
juridisch geborgd.
Zie art. 8 lid 2 par. 3:
“Voor de toepassing van punt b) van de eerste alinea kunnen de
lidstaten gebruik maken van de beoordeling van de effecten van
menselijke activiteiten die wordt uitgevoerd overeenkomstig
artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG en informatie inzake
significante belastingen die wordt verzameld overeenkomstig de
punten 1.4, 1.5 en 2.3 tot 2.5 van de bijlage bij die richtlijn.”
Idem.
Zie ook art. 8 lid 2 par 4
“Teneinde passende monitoring als bedoeld in punt c) van de
tweede alinea uit te voeren, die er eveneens op gericht zijn
nieuwe stoffen te detecteren die via het gebruik van voor
menselijke consumptie bestemd water schadelijk zijn voor de
gezondheid van de mens, kunnen de lidstaten gebruik maken
van beschikbare monitoring die wordt uitgevoerd in
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(i) parameters in bijlage I, delen A en B of die is vastgesteld in
overeenstemming met artikel 5, lid 3, van deze richtlijn;

(ii) de verontreinigende stoffen in het grondwater in bijlage I bij
Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad 7,
alsmede verontreinigende stoffen en indicatoren van
verontreiniging waarvoor overeenkomstig bijlage II bij die
richtlijn door de lidstaten drempelwaarden zijn vastgesteld;
(iii) prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende
stoffen in bijlage I bij Richtlijn 2008/105/EG van het Europees
Parlement en de Raad 8;

(iv) stroomgebiedspecifieke verontreinigende stoffen die door de
lidstaten zijn vastgesteld in overeenstemming met Richtlijn
2000/60/EG;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
overeenstemming met de artikelen 7 en 8 van Richtlijn
2000/60/EG of ander Unierecht dat relevant is voor de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten”.
Idem.
Deze parameters opnemen via art. 2.15 en bijlage V Bkl
(omgevingswaarden water onttrokken op een waterwinlocatie
gelegen in een Krw oppervlaktewaterlichaam)

Idem, zie lid 1. Bijlage IV Bkl (omgevingswaarden voor de goede
chemische toestand van grondwaterlichamen). Monitoring vindt
plaats volgens het Draaiboek monitoring grondwater KRW en het
Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van
grondwaterlichamen KRW, zoals opgenomen in het Besluit
vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.
Idem, zie lid 1.
Bijlage III Bkl (omgevingswaarden voor prioritaire stoffen en
bepaalde Krw-verontreinigende stoffen voor de goede chemische
toestand van een Krw-oppervlaktewaterlichaam).
Monitoring vindt plaats volgens het Protocol monitoring en
toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW, zoals
opgenomen in het Besluit vaststelling monitoringsprogramma
kaderrichtlijn water.
Idem, zie lid 1.
Bijlage IIIa Bkl (indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit)
In NL maken we geen onderscheid naar stroomgebied, vandaar
dat ze niet ‘stroomgebiedspecifieke verontreinigende stoffen’
heten, maar als ‘indicatoren voor de ecologische kwaliteit’ zijn
aangeduid.
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Hieraan indien mogelijk toevoegen de
nationaal relevante stoffen zoals vastgelegd
in Dwb en Dwr (art 5.3 van de Dwr).
Deze parameters betrekken in de
risicobeoordeling zoals beschreven bij lid 1,
zie ook opmerking bij iv.
Parameters bijlage V Bkl en bijlage 5a en b
Dwr verdergaand harmoniseren?
Zie eerdere suggestie om voor
oppervlaktewater over te gaan naar één
normentabel in Bkl óf Dwr

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en
achteruitgang van de toestand (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19).
8
Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en
vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van
het Europees Parlement en de Raad (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84).
7
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(v) overige verontreinigende stoffen die relevant zijn met
betrekking tot voor menselijke consumptie bestemd water, zoals
door de lidstaten vastgesteld op basis van de overeenkomstig de
eerste alinea, onder b), verzamelde informatie;

(vi) in de natuur voorkomende stoffen die een mogelijk gevaar
kunnen vormen voor de gezondheid van de mens via het gebruik
van voor menselijke consumptie bestemd water;

(vii) stoffen en verbindingen die zijn opgenomen in de
aandachtstoffenlijst zoals vastgesteld in overeenstemming met
artikel 13, lid 8, van deze richtlijn.
Art. 8 lid 2, par 2
Voor de toepassing van punt a) van de eerste alinea kunnen de
lidstaten gebruik maken van informatie die is verzameld
overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van Richtlijn 2000/60/EG.
Art. 8 lid 2 par 3
Voor de toepassing van punt b) van de eerste alinea kunnen de
lidstaten gebruik maken van de beoordeling van de effecten van
menselijke activiteiten die wordt uitgevoerd overeenkomstig
artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG en informatie inzake
significante belastingen die wordt verzameld overeenkomstig de
punten 1.4, 1.5 en 2.3 tot 2.5 van de bijlage bij die richtlijn.
Art. 8 lid 2 par 4
De lidstaten maken een selectie uit punt c), i) tot en met c), vii)
van de eerste alinea van parameters, stoffen of verontreinigende
stoffen die in het licht van de krachtens punt b) van de eerste
alinea geïdentificeerde gevaren of en gevaarlijke gebeurtenissen
of in het licht van de overeenkomstig lid 3 door de
waterleveranciers verstrekte informatie relevant worden geacht
voor de monitoring.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Monitoring vindt plaats volgens het Protocol monitoring en
toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW, zoals
opgenomen in het Besluit vaststelling monitoringsprogramma
kaderrichtlijn water.
Idem, zie lid 1.
Daarnaast stoffen in bijlage V Bkl en bijlage 5a en 5b Dwr (wel
specifiek met oog op drinkwater).
Voor grondwater zijn – afgezien van bijlage IV Bkl - in NL geen
wettelijke normen voor de bevoegde autoriteit (provincie)
vastgelegd voor stoffen bij onttrekking van voor menselijke
consumptie bestemd water.
Idem, zie lid 1.
Voor oppervlaktewater: Bijlage V Bkl (voor zover niet
voorkomend in bijlage III of IIIa Bkl)
Voor oppervlaktewater: bijlage V. Voor grondwater zijn –
afgezien van bijlage IV Bkl - in NL geen wettelijke normen voor
de bevoegde autoriteit (provincie) vastgelegd voor stoffen bij
onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water.
Idem, zie lid 1 en bij art. 13. Monitoren aandachtsstoffen door de
provincie/waterbeheerder, geregeld in Bkl.
Geen omzetting, toepassing bij punt a alinea 1.

Geen omzetting, toepassing bij punt b alinea 1.

Zie onder lid 1.
Selectie in kader gebiedsdossiers, protocol monitoring en
toetsing drinkwaterbronnen Krw en programma zeer
zorgwekkende stoffen.
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Art. 8 lid 2 par 5
Teneinde passende monitoring als bedoeld in punt c) van de
eerste (tweede?) alinea uit te voeren, die er eveneens op gericht
zijn nieuwe stoffen te detecteren die via het gebruik van voor
menselijke consumptie bestemd water schadelijk zijn voor de
gezondheid van de mens, kunnen de lidstaten gebruikmaken van
beschikbare monitoring die wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de artikelen 7 en 8 van Richtlijn
2000/60/EG of ander Unierecht dat relevant is voor de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten.
Artikel 8 (3)
3. Waterleveranciers die de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten of onbehandeld water monitoren, worden
ertoe verplicht de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen
van trends in en ongebruikelijke aantallen of concentraties van
parameters, stoffen of verontreinigende stoffen waarop de
monitoring betrekking heeft.

Artikel 8 (4)
4. Op basis van de resultaten van de overeenkomstig lid 2
uitgevoerde risicobeoordeling, zorgen de lidstaten ervoor dat
waar nodig de volgende risicobeheersingsmaatregelen ter
preventie of beheer van de vastgestelde risico's worden
genomen, te beginnen met de preventieve maatregelen:
(a) het bepalen en uitvoeren van preventieve maatregelen in de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten naast de
maatregelen die gepland of genomen zijn in overeenstemming
met artikel 11, lid 3, onder d), van Richtlijn 2000/60/EG, waar
dit nodig is om de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water te beschermen; waar passend worden die
preventieve maatregelen opgenomen in de
maatregelenprogramma's als bedoeld in artikel 11 van die
Richtlijn. Waar passend zorgen de lidstaten ervoor dat vervuilers,
in samenwerking met waterleveranciers en andere relevante
belanghebbenden, zulke preventieve maatregelen treffen in
overeenstemming met Richtlijn 2000/60/EG;
(b) het bepalen en uitvoeren van mitigatiemaatregelen in de

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Geen omzetting, toepassing in kader uitvoering lid 2 onder c.

Analyse: deze bepaling is gericht tot de drinkwaterbedrijven
(kader art. 9) die op het innamepunt monitoren. Dit betreft de
monitoring door drinkwaterbedrijven (art. 22 Dww, art. 30 Dwb,
art. 16 en 16a en bijlagen 5a en 5b Dwr). Artt. 16 en 16a Dwr
bevatten meldplichten bij overschrijding parameters, waaronder
die voor overige antropogene stoffen. Wettelijke grondslag voor
meldplicht is art. 49 Dww.
Conclusie: Hieraan wordt voldaan in de artt. 16 en 16a Dwr op
basis wettelijke meldplicht van art. 49 Dww. Geen wijziging
regelgeving nodig.
Analyse:
Zie lid 1. Omzetting in de artikelen 4.3, 4.4 en 4.10 van het Bkl.

Zie lid 4, aanhef. Omzetting in de artikelen 4.3, 4.4 en 4.10 van
het Bkl.

Zie bij lid 4, aanhef. Omzetting in de artikelen 4.3, 4.4 en 4.10
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onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten naast de
maatregelen die gepland of genomen zijn in overeenstemming
met artikel 11, lid 3, onder d), van Richtlijn 2000/60/EG, waar
dit nodig is om de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water te beschermen; waar passend worden die
mitigatiemaatregelen opgenomen in de maatregelenprogramma's
als bedoeld in artikel 11 van die Richtlijn.
Waar passend zorgen de lidstaten ervoor dat vervuilers, in
samenwerking met waterleveranciers en andere relevante
belanghebbenden, zulke mitigatiemaatregelen treffen in
overeenstemming met Richtlijn 2000/60/EG;
(c) het zorgen voor een passende monitoring van parameters,
stoffen of verontreinigende stoffen in oppervlaktewater of
grondwater, of beide, in de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten of in onbehandeld water, die via consumptie
van water een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de
mens of kunnen leiden tot een onaanvaardbare achteruitgang
van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
en die niet in aanmerking zijn genomen in de in
overeenstemming met artikel 7 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG
uitgevoerde monitoring; waar passend wordt die monitoring
opgenomen in de monitoringprogramma's als bedoeld in artikel 8
van die Richtlijn;
(d) het evalueren van de noodzaak om beschermingszones voor
grondwater en oppervlaktewater vast te stellen of aan te passen,
als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG, en
andere relevante zones.
Art. 8 lid 4 par 1
De lidstaten zorgen ervoor dat de doeltreffendheid van de in lid
bedoelde maatregelen met passende tussenpozen wordt
geëvalueerd.
Artikel 8 (5)
5. De lidstaten zorgen ervoor dat waterleveranciers en bevoegde
autoriteiten toegang hebben tot de informatie als bedoeld in de
leden 2 en 3.
Met name hebben de desbetreffende waterleveranciers toegang
tot de op grond van lid 2, eerste alinea, onder c), verkregen
resultaten van de monitoring.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
van het Bkl.

Zie bij lid 1 en lid 4, aanhef.

Zie bij lid 1.
Evaluatie via Krw spoor waterplannen (zesjaarlijkse cycli) zoals
geregeld in het Bkl. Evaluatie momenteel door de provincies in
het kader van het programma STRONG. Art. 2.18 Ow.
Zie bij lid 1. Volgt uit bepalingen m.b.t. maatregelplichten
waterplannen Bkl en noodzaak om deze te evalueren en zo nodig
aan te passen.
Zie bij lid 1. Omzetting art. 3.15a, lid 4, van het Bkl.
Analyse:
Betreft toegang tot monitoring informatie (lid 2) en informatie
risicobeoordeling (lid 3). Monitoringsgegevens worden in de
praktijk al wel gedeeld door de provincies en waterbeheerders
met ILT en drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven hebben
toegang tot de informatie uit de monitoring die wordt verzameld
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Op basis van de in de leden 2 en 3 bedoelde informatie kunnen
de lidstaten:

(a) van waterleveranciers eisen dat zij voor bepaalde parameters
aanvullende monitoring of behandeling uitvoeren;

(b) toestaan dat waterleveranciers de monitoringsfrequentie voor
een parameter verlagen, of een parameter schrappen van de lijst
van door de waterleverancier te monitoren parameters, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 13, lid 2,
onder a), zonder dat daarbij wordt vereist om een
risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem uit te
voeren, mits:
(i) de parameter geen kernparameter is in de zin van bijlage II,
deel B, punt 1, en
(ii) geen redelijkerwijs te voorziene factor aanwezig is waardoor
de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
achteruit zou kunnen gaan.
Artikel 8 (6)
6. Wanneer wordt toegestaan dat een waterleverancier de
monitoringsfrequentie voor een bepaalde parameter verlaagt of
een parameter schrapt van de lijst van de te monitoren
parameters, als bedoeld in lid 5, tweede alinea, onder b), zorgen
de lidstaten ervoor dat een passende monitoring van die
parameters wordt uitgevoerd bij de evaluatie van de
risicobeoordeling en het risicobeheer van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, overeenkomstig
artikel 7, lid 4.
Artikel 9
Risicobeoordeling en risicobeheer van het

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
en beschikbaar gesteld door het Informatiehuis Water
(samenwerkingsverband van waterbeheerders, provincies en het
rijk).
Conclusie:
Omgezet in artikel 3.15a, vierde lid, Bkl (gegevens bedoeld in
art. 8 lid 5 van de richtlijn)
Omgezet via bestaande regelgeving en systematiek:
Het betreft te stellen eisen aan drinkwaterbedrijven die op het
innamepunt monitoren (art. 9 is het kader). Dit is al geregeld via
de artt. 16 en 16a Dwr en bijlagen 5a en 5b Dwr voor in te
nemen water. Via die systematiek kan ook snel voor nieuwe
parameters onderzoek en monitoring worden geëist en
parameterwaarden worden vastgesteld.
In art. 22 Dww wordt verder bepaald dat het verboden is om
drinkwater te bereiden uit oppervlaktewater dat niet aan de eisen
voldoet. Het verbod kan worden opgegeven indien het water dat
tevoren op een daarbij bepaalde wijze is behandeld.
Betreft bevoegdheid t.a.v. drinkwaterbedrijven, is al mogelijk op
basis van art. 21 lid 3, d van de Dww.

Zie bij lid 1 en 4 en 5; zie art. 7 lid 4.
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watervoorzieningssysteem
Artikel 9 lid 1
1. De lidstaten zorgen ervoor dat waterleveranciers met
betrekking tot het watervoorzieningssysteem risicobeoordeling
uitvoeren en risicobeheer uitvoeren.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Analyse:
Nieuwe bepaling. Omzetting via bestaande regelgeving en
aanvullend wijziging van art. 14 Dwb (monitoring conform artt. 9
en 13 richtlijn) en artt. 15 Dwb (risicobeoordeling, risicobeheer
en kwaliteitsmanagement, idem), 47 en 53 van het Dwb.
De eigenaar van een drinkwaterbedrijf verricht momenteel op
basis van art. 21 lid 3, a en b Dww en artt. 14, 15 en 24 Dwb
onderzoek en verricht de kwaliteitscontrole door de keten heen.
O.g.v. art. 21 lid 3, d Dww geldt een onderzoeksplicht voor de
eigenaar indien niet wordt voldaan aan de eisen. Dit is
uitgewerkt in art. 22 Dwb onderzoeksplicht en
herstelmaatregelplicht).
O.g.v. art. 21 lid 3 Dww wordt de risicobeoordeling (verder) in
het Dwb geregeld.
In de artt. 9-15 Dwr is de monitoring geregeld, waaronder nu
reeds (optioneel) een meetprogramma en meetfrequentie
gebaseerd op een risicobeoordeling (art. 10a).
O.g.v. art. 21 lid 3 onder e, onder 4, Dww informeert het
drinkwaterbedrijf de toezichthouder over de kwaliteit en de
maatregelen om deze te borgen.
O.g.v. art. 22 lid 1 Dww en art. 30 lid 1 a Dwb verricht de
eigenaar voorts onderzoek naar de kwaliteit van het door hem
voor de bereiding van drinkwater gebruikte water.
Verder is er de reeds genoemde verstorings- risicoanalyse en de
verstoringsparagraaf van het leveringsplan en de maatregelen in
dat kader (risicoanalyse en beheer).
Het voorgaande wordt ondersteund door een
kwaliteitsmanagementsysteem (art. 21 lid 3 onder b Dww, art.
15 Dwb).
De vigerende regelgeving bevat een basis met (gedeeltelijke)
invulling van de risicobeoordeling. Aanvullend gebeurt dit via
wijziging van de art. 14 Dwb (monitoring conform artt. 9 en 13
richtlijn) art. 15 Dwb (risicobeoordeling, risicobeheer en
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Artikel 9 (2)
2. De lidstaten zorgen ervoor dat risicobeoordeling van het
watervoorzieningssysteem
(a) rekening houdt met de resultaten van de risicobeoordeling en
het risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten, die zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 8;
(b) een beschrijving bevat van het watervoorzieningssysteem
vanaf het onttrekkingspunt, de behandeling, de opslag en de
distributie van water tot het leveringspunt; en
(c) de gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen in het
watervoorzieningssysteem identificeert en een beoordeling bevat
van de risico's die zij kunnen inhouden voor de gezondheid van
de mens via gebruik van voor menselijke consumptie bestemd
water, rekening houdend met risico's als gevolg van
klimaatverandering, lekken en lekkende leidingen.
Artikel 9 (3)
3. Op basis van de resultaten van de overeenkomstig lid 2
uitgevoerde risicobeoordeling, zorgen de lidstaten ervoor dat de
volgende risicobeheersmaatregelen worden genomen:
(a) controlemaatregelen vaststellen en uitvoeren ter preventie en
beperking van de in het watervoorzieningssysteem vastgestelde
risico's die de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water in het gedrang kunnen brengen;
(b) controlemaatregelen met betrekking tot het
watervoorzieningssysteem bepalen en uitvoeren naast de
maatregelen die overeenkomstig artikel 8, lid 4, van deze
richtlijn of van artikel 11, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG
voorzien of genomen zijn ter beperking van risico's die afkomstig
zijn uit de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten die de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water in het
gedrang kunnen brengen;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
kwaliteitsmanagement, idem) en hoofdstuk 4 (Legionella) en de
artt. 47 en 53 van het Dwb (risicobeoordeling
watervoorzieningssysteem en leveringsplan).
Conclusie:
Omzetting via bestaande regelgeving en aanvullend wijziging van
art. 14 Dwb (monitoring conform artt. 9 en 13 richtlijn), art. 15
Dwb (risicobeoordeling, risicobeheer en kwaliteitsmanagement,
idem) en de artt. 47 en 53 van het Dwb (zie hiervoor).
Zie bij lid 1.
Idem.
Idem.
Idem.

Zie bij lid 1.
Idem.

Idem.
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(c) een leveringsspecifiek programma voor operationele
monitoring implementeren overeenkomstig artikel 13;
(d) de doelmatigheid van de toegepaste desinfectiebehandeling
bekrachtigen, indien voor menselijke consumptie bestemd water
bij de bereiding of distributie gedesinfecteerd wordt, eventuele
verontreiniging door bijproducten van desinfectie zo laag
mogelijk houden zonder de desinfectie in het gedrang te
brengen, eventuele verontreiniging door behandelingschemicaliën
zo laag mogelijk houden en voorkomen dat eventuele resterende
stoffen in het water het nakomen van de algemene
verplichtingen in artikel 4 belemmeren;
(e) verifiëren dat materialen, behandelingschemicaliën en
filtermaterialen die in het watervoorzieningssysteem in contact
zijn met voor menselijke consumptie bestemd water, voldoen
aan de artikelen 11 en 12.
Artikel 9 (4)
4. Op basis van de uitkomsten van de overeenkomstig lid 2
uitgevoerde risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem:
(a). staan de lidstaten toe (dat) de monitoringsfrequentie van
een parameter wordt verlaagd, of dat een parameter van de lijst
van te monitoren parameters wordt geschrapt, met uitzondering
van de kernparameters als bedoeld in bijlage II, deel B, punt 1,
indien de bevoegde autoriteit ervan overtuigd is dat door zo
handelen de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water niet in het gedrang zou worden gebracht:
(i). op basis van de aanwezigheid van de parameter in
onbehandeld water, overeenkomstig de risicobeoordeling van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten als vastgesteld in
artikel 8, leden 1 en 2;
(ii). wanneer een parameter enkel het gevolg kan zijn van het
gebruik van een bepaalde behandelingstechniek of
desinfectiemethode, en die techniek of methode niet wordt
gebruikt door de waterleveranciers; of
(iii). op grond van de specificaties in bijlage II, deel C;
(b). zorgen de lidstaten ervoor dat de lijst van overeenkomstig
artikel 13 te monitoren parameters in voor menselijke
consumptie bestemd water wordt uitgebreid of dat de

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem. Betreft bewakingsmonitoring. Geregeld in de Dwr,
artikelen 10 en 10a. Omzetting via aanvulling/wijziging artt. 10
en 10a Dwr en Tabel II bij bijlage A.
Analyse:
Verplichting is reeds omgezet in de artt. 21 lid 3 c Dww
(drinkwaterbedrijven) en 26 lid 1 Dww (collectieve
watervoorzieningen) met uitwerking in lagere regelgeving:
verdere omzetting via artikel 15 van het Dwb, artikelen 19 en
artikel 20 van het Dwb.
Conclusie:
Vigerende omzetting voldoet hier reeds aan, geen wijziging
regelgeving nodig. Controle via kwaliteitsmanagementsysteem
en toezicht eigenaar.
Idem, zie voorgaande punt. Controle via
kwaliteitsmanagementsysteem en toezicht eigenaar.

Zie bij lid 1. Is geregeld in artikel 10 (kleine winningen) en art.
10a Dwr. Artikel 10a waar nodig aanvullen.
Idem, zie lid 4, aanhef.

Idem.

Idem.

Idem.
Zie ook bij bijlage II, deel C
Idem.
Zie ook bij artikel 13.

39

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Bepaling EU-regeling

monitoringsfrequentie wordt verhoogd:
(i) op basis van de aanwezigheid van een parameter in
onbehandeld water, overeenkomstig de risicobeoordeling van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten als vastgesteld in
artikel 8, leden 1 en 2; of
(ii). op basis van de specificaties in bijlage II, deel C;
Artikel 9 (5)
5. Risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem betreft
de in bijlage I, delen A, B en C opgesomde parameters, de
overeenkomstig artikel 5, lid 3, vastgestelde parameters, en
stoffen of verbindingen die zijn opgenomen in de in
overeenstemming met artikel 13, lid 8, vastgestelde
aandachtstoffenlijst.
Artikel 9 (6)
6. De lidstaten kunnen waterleveranciers die per dag gemiddeld
tussen 10 m³ en 100 m³ leveren of die tussen 50 en 500 mensen
bedienen, uitzonderen van de verplichting tot het uitvoeren van
risicobeoordeling en het risicobeheer van het
watervoorzieningssysteem, indien de bevoegde autoriteit ervan
overtuigd is dat een dergelijke uitzondering de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water niet in het gedrang
brengt.
Bij een dergelijke uitzondering voeren de waterleveranciers
waarvoor de uitzondering geldt in overeenstemming met
artikel 13 regelmatig monitoring uit.

Artikel 10
Risicobeoordeling van het huishoudelijk leidingnet

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
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Idem.

Idem.
Zie ook bij bijlage II, deel C.
Idem, zie lid 1.
Omzetting via wijziging van de bijlagen in de Dwb en Dwr en
aanpassing aan de nieuwe eisen uit de richtlijn.
Zie ook bij bijlage I.
Tevens wijzigen aan de hand van de aandachtsstoffenlijst
bedoeld in art. 13 van de richtlijn.
Analyse
Nieuwe bepaling. Kleine collectieve watervoorzieningen dienen in
beginsel aan alle eisen voor collectieve watervoorzieningen te
voldoen maar kunnen worden vrijgesteld van de verplichtingen in
het kader van risicobeoordeling en risicobeheer. Op basis van
een gewijzigd artikel 25 van de Dww (Verzamelwet IenW 2021)
wordt dit omgezet in artikel 32 van het Dwb.
Op grond van art. 25 lid 1 Dww zijn de artt. 21, eerste lid en
derde tot en met vijfde lid, 22 en 23 Dww en de daarop
berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing op
collectieve watervoorzieningen die aan consumenten of andere
afnemers leveren. In art. 31 van het Dwb wordt bepaald dat de
artikelen 12, 13 en 14, 19 tot en met 24, 25, eerste lid, 26 tot en
met 30 en 44 en de daarop berustende bepalingen van
overeenkomstige toepassing zijn op de eigenaar van een
collectieve watervoorziening. Daaraan is toegevoegd het nieuwe
artikel 15 van het Dwb (risicobeoordeling en risicobeheer) en
artikel 24a (informatie aan consumenten). In artikel 32 Dwb
worden de kleine collectieve watervoorzieningen overeenkomstig
artikel 9, zesde lid, van de richtlijn, vrijgesteld van de nieuwe
verplichtingen in het kader van risicobeoordeling en risicobeheer.
Betreft "huishoudelijk leidingnet" (zie definitie art. 2): de
leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen
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Artikel 10 (1)
1. De lidstaten zorgen ervoor dat een risicobeoordeling van het
huishoudelijk leidingnet wordt uitgevoerd. Die risicobeoordeling
bevat de volgende elementen:

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
de kranen die normaliter, zowel in openbare als in particuliere
gebouwen en terreinen, worden gebruikt voor voor menselijke
consumptie bestemd water en het distributienet, maar slechts
indien die volgens de desbetreffende nationale wetgeving niet
onder de verantwoordelijkheid van de waterleverancier in zijn
hoedanigheid van waterleverancier vallen. In de NL wetgeving
omgezet als “collectief leidingnet” en “woninginstallatie”.

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

(nieuwe bepalingen)
Omzetting via drinkwaterregelgeving (Legionella) en
bouwregelgeving (lood), voor prioritaire locaties. .
Drinkwaterwetgeving ziet op risicobeoordeling en
beheersmaatregelen Legionella (binnen en buiten gebouwen).
Implementatie van risicobeoordeling en bouwkundige
maatregelen voor lood voor prioritaire (kind)locaties gebeurt via
de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving,
voor bouwwerken en bouwwerkpercelen (artt. 3.108-3.110 en de
artt. 4.201-4.203 Bbl).
“Huishoudelijke leidingnet” omvat zowel collectieve leidingnetten
als woninginstallaties.
Collectieve leidingnetten
Algemene analyse:
Voor collectieve leidingnetten geldt de verplichting om krachtens
art. 28 Dww en 33 Dwb metingen uit te voeren. In art. 10a Dwr
is voor collectieve leidingnetten een risicobenadering
opgenomen.
Ingevolge art. 24 lid 1 en 2 Dww controleert de eigenaar van een
drinkwaterbedrijf de op zijn leidingnet aangesloten installaties
enz. op gevaar voor verontreiniging van zijn eigen leidingnet (lid
1) en op gevaar van verontreiniging van drinkwater via op zijn
leidingnet aangesloten installaties (lid 2). Deze controle betreft
de drinkwaterkwaliteit en kan tevens de installatie en materialen
daarvan omvatten als de kwaliteit niet aan de eisen voldoet.
Ook de verplichtingen van art. 21 lid 3 Dww betreffen de
hoedanigheid van drinkwater op het tappunt, het nemen en
analyseren van monsters (sub a), de onderzoeksplicht in geval
niet wordt voldaan (sub d) en informatieplichten aan eigenaars
indien door hun installatie niet wordt voldaan aan een
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
kwaliteitseis.
O.g.v. art. 13 Dwb is het drinkwaterbedrijf verder
verantwoordelijk voor de kwaliteit op het tappunt, tenzij de
kwaliteit niet goed is door een oorzaak gelegen in de op zijn
leidingnet aangesloten installatie. Drinkwaterbedrijven monitoren
aan de tap, wanneer niet wordt voldaan aan de eisen wordt
onderzoek verricht, de klant geinformeerd en geadviseerd. In
geval van risico’s kan de ILT beperkingen opleggen aan het
gebruik (art. 52 Dww).
De artt. 25 en 26 Dww bevatten voorts verplichtingen van deze
aard voor de eigenaar van een collectieve watervoorziening. Art.
29 Dww voor de eigenaar van een collectief leidingnet. Art. 31
Dww omvat verplichtingen voor de eigenaar van een
woninginstallatie (indien deze onder de verplichting zou vallen).
Zie ook H4 Dwb (legionella-preventie). Hierbij kan een
risicobenadering worden gevolgd (art. 10a Dwr). Aanvullend lijkt
assessment mogelijk door de minister/ ILT op basis van
gegevens verkregen van drinkwaterbedrijven (art. 59 Dwb). Ook
is assessment in het kader van het toezicht ex art. 48 Dww op
naleving van de regeling materialen en chemicaliën mogelijk.
Voor zover nodig kunnen op basis van art. 54a Dww (nieuw)
aanvullend regels in het Dwb worden gesteld.
Bouwkundige en bouwtechnische eisen aan bouwwerken en
bouwwerkpercelen (binneninstallaties) vallen onder het Besluit
bouwwerken leefomgeving (artt. 3.108-3.110 en de artt. 4.2014.203)

(a). een algemene analyse van de potentiële risico’s in verband
met huishoudelijke leidingnetten en de daarmee samenhangende
producten en materialen, en van de vraag of deze potentiële
risico’s van invloed zijn op de kwaliteit van het water op de
plaatsen waar het uit de kranen komt die normaliter worden
gebruikt voor voor menselijke consumptie bestemd water; deze
algemene analyse houdt geen analyse van de individuele
eigenschappen in; en

Conclusie:
Omzetting via bestaande regelgeving voor Legionella en via
bouwregelgeving voor lood.
Analyse
Zie bij de aanhef lid 1. Verder:
Een algemene analyse als bedoeld kan worden uitgevoerd in het
kader van het verslag m.b.t. de kwaliteit van het drinkwater (art.
34 Dww) waarvoor o.a. collectieve leidingnetten inlichtingen en
gegevens moeten aanleveren (art. 47 Dww). Ook kan dit soort
gegevens van drinkwaterbedrijven worden gevraagd die aan de
tap controleren bij collectieve leidingnetten en woninginstallaties
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(b). monitoring van de in de lijst in bijlage I, deel D, opgenomen
parameters in gebouwen en terreinen waar tijdens de onder a)
bedoelde algemene analyse specifieke risico's voor de
waterkwaliteit en de gezondheid van de mens zijn vastgesteld.

Wat betreft Legionella of lood kunnen de lidstaten besluiten om
de in de eerste alinea, onder b), vermelde monitoring toe te
spitsen op prioritaire gebouwen en terreinen.

Artikel 10 (2)
2. Indien de lidstaten op basis van de algemene analyse
overeenkomstig lid 1, eerste alinea, onder a), besluiten dat er
een risico bestaat voor de gezondheid van de mens dat volgt uit
huishoudelijk leidingnetten of uit de daarmee samenhangende
producten en materialen, of indien uit de monitoring die wordt
uitgevoerd overeenkomstig lid 1, eerste alinea, onder b), blijkt
dat niet aan de parameterwaarden van bijlage I, deel D, wordt
voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat passende maatregelen
worden genomen om het risico op niet-naleving van de
parameterwaarden van bijlage I, deel D weg te nemen of te
beperken.
Wat Legionella betreft zijn deze maatregelen ten minste gericht
op prioritaire gebouwen en terreinen.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
inzake de kwaliteit van drinkwater en risico’s van de installaties
en leidingnetten (artt. 24 en 51 Dww; art. 59 Dwb). Ook kan de
toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hier
specifiek op controleren en kunnen ook die gegevens in de
algemene analyse worden verwerkt (art. 48 Dww). Idem,
gemeenten binnen woningen en gebouwen (zie huidige aanpak
lood). Hierbij hoort ook de focus op prioritaire gebouwen en
terreinen voor lood en Legionella.
Conclusie:
Wijziging regelgeving is niet nodig, kan worden uitgevoerd
binnen bestaande wettelijke kaders.
Analyse: betreft Legionella en lood. Zie bij de aanhef van lid 1.
Omzetting via drinkwaterregelgeving voor monitoring en
beheersmaatregelen Legionella en via bouwregelgeving voor
monitoring bouwwerken en bouwwerkpercelen (Omgevingswet
en Besluit bouwwerken leefomgeving (artt. 3.108-3.110 en de
artt. 4.201-4.203), additioneel via de reguliere monitoring door
de drinkwaterbedrijven.
Analyse:
Hiervan wordt uitgegaan in hoofdstuk 4 van het Dwb voor
Legionella voor de daar aangewezen prioritaire locaties en in de
eerdergenoemde bouwregelgeving voor lood, voor prioritaire
(kind)locaties (lood).
Analyse
Zie lid 1.
Collectieve leidingnetten:
Zie bij lid 1. Lid 2 houdt een maatregelplicht in.
Verplichtingen tot het nemen van herstelmaatregelen bij
overschrijding parameterwaarden is geregeld in art. 21 lid 3 d
Dww en art. 22 e.v. Dwb. Berust bij eigenaar drinkwaterbedrijf,
eigenaar collectieve watervoorziening (art. 25 Dww, art. 31
Dwb), eigenaar collectief leidingnet (art. 28 lid 3 en 29 Dww en
33 Dwb). Verplichtingen i.v.m. materialen en chemicaliën (2, b)
zijn geregeld in artt. 22 lid 3, c, 26, 30 en 31 Dww.
Voor legionella is dit geregeld in hoofdtuk 4 van het Dwb
(collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten met

43

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Bepaling EU-regeling

Artikel 10 (3)
3. Om de met het huishoudelijke leidingnet samenhangende
risico's te beperken in alle huishoudelijke leidingnetten, zorgen
de lidstaten ervoor dat alle volgende maatregelen overwogen
worden en dat de relevante geachte maatregelen doorgevoerd
worden:
(a). het aanmoedigen van eigenaren van openbare en
particuliere gebouwen en terreinen een risicobeoordeling van het
huishoudelijke leidingnet uit te voeren;
(b) het informeren van de consumenten en eigenaren van
openbare en particuliere gebouwen en terreinen over de
maatregelen om het risico op de niet-naleving van de
kwaliteitseisen van voor menselijke consumptie bestemd water
als gevolg van het huishoudelijk leidingnet weg te nemen of te
beperken;

(c). het adviseren van consumenten over de voorwaarden voor
consumptie en gebruik van voor menselijke consumptie bestemd
water en over mogelijke maatregelen om te voorkomen dat het

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
tappunten op risicolocaties (art. 35 e.v. Dwb). Voor legionella
wordt al een gerichte aanpak van prioritaire installaties gevolgd.
Conclusie:
Omzetting voor Legionella gebeurt al via bestaand beleid en
regelgeving, geen wijziging nodig.
Omzetting voor lood (bouwkundige maatregelen voor
leidingnetten en installaties binnen bouwwerken en
bouwwerkpercelen) is of wordt op basis van de Omgevingswet
geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artt. 3.1083.110 en de artt. 4.201-4.203).
Zie bij lid 1
Onderdelen a tot en met f betreffen te overwegen en indien
relevant door te voeren maatregelen.

Analyse: dit betreft aanmoedigen, geen wettelijke verplichting.
Conclusie: behoeft geen omzetting in regelgeving, uitvoeren via
communicatie en beleidscampagnes.
Analyse:
Collectieve leidingnetten:
In art. 21 lid 3 e, 3 Dww en art. 22 lid 3 Dwb zijn
informatieplichten opgenomen indien door een oorzaak gelegen
in een collectief leidingnet of woninginstallatie de kwaliteit van
het drinkwater niet aan de eisen voldoet.
De informatieplicht van artikel 22, derde lid, van het Dwb is
opgenomen in een nieuw artikel 22a Dwb. Daarin is verduidelijkt
dat de informatieplicht ook de bedoelde mogelijke maatregelen
omvat.
Via eerdergenoemde van overeenkomstige toepassing zijnde
bepalingen gelden deze verplichtingen vergelijkbaar voor
eigenaars van collectieve watervoorzieningen en eigenaars van
collectieve leidingnetten.
Conclusie: opgenomen in art. 22a Dwb.
Zie onder b, omgezet in art. 22a Dwb.
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risico zich opnieuw voordoet;
(d). het bevorderen van scholing voor loodgieters en andere
beroepsgroepen die zich bezighouden met huishoudelijke
leidingnetten en de installatie van bouwproducten en materialen
die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd
water;
(e). wat betreft Legionella, het ervoor zorgen dat er
doeltreffende controle- en beheersmaatregelen beschikbaar zijn
die proportioneel zijn tot het risico, teneinde mogelijke uitbraken
van de ziekte te voorkomen en aan te pakken; en

(f). wat betreft lood, indien dit economisch en technisch haalbaar
is, het uitvoeren van maatregelen voor de vervanging van loden
componenten in bestaande huishoudelijk leidingnetten.

Artikel 11
Minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die in contact
komen met voor menselijke consumptie bestemd water
Artikel 11 (1)
1. Voor de toepassing van artikel 4 zorgen de lidstaten ervoor
dat materialen die bestemd zijn voor gebruik in nieuwe
installaties of, in geval van herstellings- of verbouwingswerken,
in bestaande installaties voor de onttrekking, behandeling,

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Analyse: bevorderen (geen wettelijke verplichting).
Hierin wordt voorzien door het voorschrijven van de toepasselijke
NEN normen en het bieden van passend onderwijs.
Conclusie:
Geen wijziging regelgeving vereist voor omzetting.
Analyse:
Omgezet in hoofdstuk 4 Dwb met integrale regeling met
normstelling, verplichte legionella risico-analyse; legionella
beheersplan; beheersmaatregelen, monstername en meldingen
aan toezichthouder bij vermoeden van gevaar voor eigenaren
drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen en
collectieve leidingnetten. Verder: Regeling legionellapreventie in
drinkwater en warm tapwater, met nadere regels zoals o.a.
aanwijzing van categorieën zorginstellingen, onderzoeksplichten,
legionella-risicoanalyse, eisen aan monstername, meetpunten,
beheersmaatregelen.
Conclusie:
Hieraan wordt reeds voldaan, geen wijziging regelgeving nodig.
Analyse:
Technische/bouwkundige eisen aan
leidingnetten/drinkwaterinstallaties in bouwwerken en
bouwwerkpercelen kunnen alleen op basis van de Omgevingswet
in het Besluit bouwwerken leefomgeving gesteld. Op basis van de
Dww kunnen deze eisen alleen worden gesteld aan leidingnetten
buiten bouwwerken/bouwwerkpercelen, zoals op campings en
vakantieparken.
Op basis van de Dww worden beheersmaatregelen gesteld voor
leidingnetten binnen en buiten gebouwen (zoals bijv.
doorspoelen, voor legionella).
Conclusie: omzetting via Omgevingswet/Besluit bouwwerken
leefomgeving.

Analyse: nieuwe bepalingen die art. 10 vervangen. Omzetting
voor leidingnetten en installaties buiten bouwwerken vindt plaats
via wijziging van de artt. 19 en 20 Dwb en nieuwe artikelen 20a
en 20b Dwb en de daarop te baseren regelgeving, voor
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opslag of distributie van voor menselijke consumptie bestemd
water, en die in contact komen met dat water:

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
leidingnetten en installaties binnen bouwwerken en
bouwwerkpercelen via Omgevingswet/Besluit bouwwerken
leefomgeving.
Uit MvT: Art. 10
-materialen, gebruikt bij bouw en renovatie, tenzij deze deel uitmaken van een
gebouw: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c en art. 21 lid 2, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën, gebruikt door drinkwaterbedrijven: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder
c, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën, gebruikt door collectieve watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 17
lid 1 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën en materialen, gebruikt bij voorziening warm tapwater: regelen o.g.v.
art. 1 lid 6 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit
De bestaande structuur is als volgt:
- algemene verplichtingen zijn geregeld in de artt. 21 lid 3, c,
Dww (drinkwaterbedrijf), 25 Dww (collectieve watervoorziening),
28 en 29 Dww (collectief leidingnet) en 31 Dww
(woninginstallatie) in samenhang met de artt. 19-21 Dwb en de
specifieke eisen van de Regeling materialen en chemicaliën
drink- en warmtapwatervoorziening aan de bij de winning,
productie, distributie etc. gebruikte materialen en chemicaliën en
de wijze van toepassing.
Voor drinkwaterinstallaties en warmwaterinstallaties binnen
bouwwerken gelden die eisen voor zover betrekking hebbend op
materialen gebruikt bij de distributie en wijze van toepassing op
grond van de artt. 6.12 en 6.13 van het Bouwbesluit 2012 en
vanaf 1 juli 2022 op grond van de Omgevingswet en het Besluit
bouwwerken leefomgeving.
Conclusie:
I.v.m. de omzetting van de nieuwe systematiek worden artikel
19 Dwb en artikel 20 Dwb gewijzigd en worden nieuwe artikelen
20a en 20b ingevoegd in het Dwb. Artikel 20 regelt de eisen aan
materialen zoals volgend uit de richtlijn met delegatiegrondslag
voor uitwerking bij lagere regelgeving en regeling van de
overgangsregimes afhankelijk van de inwerkingtreding van de
desbetreffende uitvoeringshandelingen van de EU-Cie. Artikel
20a bevat de basisregeling voor chemicaliën en artikel 20b
nadere bepalingen m.b.t. de uitvoering. Op basis hiervan wordt
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(a) de bescherming van de gezondheid van de mens waarin deze
richtlijn voorziet, niet op directe of indirecte wijze in het gedrang
brengen;
(b) de kleur, geur of smaak van het water niet negatief
beïnvloeden;
(c.) microbiële ontwikkeling in het water niet vergroten;
(d). niet meer verontreinigende stoffen in het water afgeven dan
nodig is voor het beoogde doel van het materiaal.
Artikel 11 (2)
2. Om te zorgen voor de eenvormige toepassing van lid 1, stelt
de Commissie uitvoeringshandelingen vast ter vaststelling van de
specifieke minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die
in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd
water op basis van de in bijlage V bepaalde beginselen. Die
uitvoeringshandelingen voorzien:
(a). uiterlijk op 12 januari 2024 in methoden voor het testen en
aanvaarden van uitgangsstoffen, samenstellingen en
bestanddelen die in de Europese positieve lijsten van
uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen moeten worden
opgenomen, met inbegrip van specifieke migratielimieten en
wetenschappelijke voorwaarden in verband met stoffen en
materialen;
(b) uiterlijk op 12 januari 2025, in op basis van de door het ECHA
opgestelde lijsten met vervaldata, Europese positieve lijsten van
uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen, voor elke
groep materialen, namelijk organisch, cementgebonden,
metallisch, emaillen en keramische of andere anorganische
materialen, die gebruikt mogen worden bij de vervaardiging van
materialen of producten die in contact zijn met voor menselijke
consumptie bestemd water, met zo nodig vermelding van de
voorwaarden voor het gebruik ervan en de migratielimieten, die
worden bepaald op basis van de aangenomen methoden in deze
alinea onder a), en rekening houdend met de leden 3 en 4;
(c). uiterlijk op 12 januari 2024, in procedures en methoden voor
het testen en aanvaarden van eindmaterialen zoals die gebruikt
worden in een product vervaardigd uit materialen of combinaties

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
de regeling materialen en chemicaliën herzien en aangepast aan
de richtlijn.
Idem

Idem. Momenteel geregeld in artikel 6, lid 9, artikel 8 en bijlagen
A en C van de huidige regeling materialen en chemicalien; wordt
opgenomen in art. 19 Dwb.
Idem. Momenteel geregeld in artikelen 6,7 en 8 en Bijlage A van
de regeling materialen en chemicaliën.
Idem. Momenteel geregeld in de artikelen 6,7 en 8 en Bijlage A
van de genoemde regeling
Analyse:
Uitvoeringshandelingen waarbij de minimumeisen voor
materialen worden vastgesteld door EU Cie.
Conclusie: gericht tot EU. Door overgangsregeling met
dynamische verwijzing in art. 20 lid 3 Dwb, als gewijzigd, zijn
deze vanaf de ingangsdatum omgezet.
Idem

Idem

Idem
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van uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen van de
Europese positieve lijsten, met inbegrip van:
(i). de identificatie van relevante stoffen en andere parameters,
zoals de troebelingsgraad, smaak, geur, kleur, de totale
hoeveelheid organische koolstof, het vrijkomen van onverwachte
stoffen en de bevordering van microbiële ontwikkeling, in
migratiewater te testen;
(ii) methoden om de effecten op de waterkwaliteit te testen met
inachtneming van de relevante Europese normen;
(iii). criteria voor het goed- of afkeuren van testresultaten, welke
de criteria waar dit passend is rekening houden met onder
andere omrekeningsfactoren voor de migratie van stoffen naar
geraamde niveaus aan de kraan, en toepassings- of
gebruiksomstandigheden.
De in dit lid bepaalde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 22.
Artikel 11 (3)
3. De eerste overeenkomstig lid 2, eerste alinea, onder b), vast
te stellen Europese positieve lijsten, worden onder andere
gebaseerd op bestaande nationale positieve lijsten, andere
bestaande nationale bepalingen en op de risicobeoordelingen die
hebben geleid tot de opstelling van deze nationale lijsten.
Daartoe stellen de lidstaten het ECHA uiterlijk op 12 juli 2021 in
kennis van alle bestaande nationale positieve lijsten, andere
bepalingen en beschikbare beoordelingsdocumenten.
De Europese positieve lijst van uitgangsstoffen voor organische
materialen houdt rekening met de lijst die de Commissie heeft
opgesteld overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
nr. 1935/2004
Artikel 11 (4)
4. De Europese positieve lijsten bevatten de enige
uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen waarvan het
gebruik als bedoeld in lid 2, eerste alinea, onder b) is
toegestaan.
De Europese positieve lijsten bevatten op een aanbeveling van
het ECHA gebaseerde vervaldata. De vervaldata worden met
name vastgesteld op basis van de gevaarlijke eigenschappen van
de stoffen, de kwaliteit van de onderliggende risicobeoordelingen
en de mate waarin deze risicobeoordelingen actueel zijn. De

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem. Omzetting via dynamische verwijzing in art. 20 lid 3 Dwb.

Opdracht aan EU-Cie, geen omzetting in regelgeving.

48

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Bepaling EU-regeling

Europese positieve lijsten kunnen ook overgangsbepalingen
bevatten.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Op basis van adviezen van het ECHA als bedoeld in lid 5, herziet
en actualiseert de Commissie regelmatig, waar nodig, de in lid 2,
eerste alinea, onder b), bedoelde uitvoeringshandelingen, op
basis van de laatste wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen.

Idem.

De eerste herziening wordt voltooid uiterlijk 15 jaar na de
aanneming van de eerste Europese positieve lijst.

Idem.

De Commissie zorgt ervoor dat alle relevante handelingen, of
normalisatiemandaten, die zij overeenkomstig andere wetgeving
van de Unie vaststelt, verenigbaar zijn met deze richtlijn.
Artikel 11 (5)
5. Voor het opnemen op of verwijderen uit de Europese positieve
lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen
dienen marktpartijen of relevante autoriteiten een aanvraag in bij
het ECHA.

Idem.

Idem.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde
handelingen vast, teneinde deze richtlijn aan te vullen door een
procedure, met inbegrip van informatievereisten, vast te stellen
betreffende het aanvraagproces.
Overeenkomstig de procedure worden risicobeoordelingen als
bijlage bij de aanvragen gevoegd en verstrekken marktpartijen of
andere relevante autoriteiten de nodige informatie voor de
risicobeoordeling in een specifiek format.
Artikel 11 (6)
6. Het overeenkomstig artikel 76, lid 1, onder c), van
Verordening (EG) Nr. 1907/2006 opgerichte Comité
risicobeoordeling van het ECHA brengt een advies uit over alle op
grond van lid 5 ingediende aanvragen binnen een termijn die
wordt bepaald in de in dat lid bedoelde gedelegeerde
handelingen. Verdere procedurele bepalingen over het
aanvraagproces en het uitbrengen van adviezen door het Comité
risicobeoordeling van het ECHA, kunnen ook in die gedelegeerde
handelingen worden opgenomen.
Artikel 11 (7)

Idem
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7. De lidstaten gaan ervan uit dat producten die zijn
goedgekeurd in overeenstemming met de specifieke
minimumvereisten inzake hygiëne van lid 2, voldoen aan de
vereisten van lid 1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alleen producten die in contact
zijn met voor menselijke consumptie bestemd water die gebruik
maken van overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde
eindmaterialen, in de handel worden gebracht voor de toepassing
van deze richtlijn.

Dit belet niet dat de lidstaten, met name wanneer de specifieke
plaatselijke kwaliteit van onbehandeld water dit vereist,
verdergaande beschermingsmaatregelen voor het gebruik van
eindmaterialen in specifieke of naar behoren gemotiveerde
gevallen kunnen vaststellen, in overeenstemming met artikel 193
VWEU. Dergelijke maatregelen worden aan de Commissie
meegedeeld.
Verordening (EU) 2019/1020 is van toepassing op de in dit
artikel bedoelde producten.

Artikel 11 (8)
8. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde
handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door de
geschikte conformiteitsbeoordelingsprocedure te bepalen die op
basis van de modules in bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Analyse:
Aanhef lid 7 – geen omzetting, verplichting volgt uit het EU
Verdrag. Lidstaten moeten erop toezien dat alleen producten met
goedgekeurde materialen op de markt worden gebracht.
M.b.t. toezicht op consumentenproducten (etikettering en
productinformatie): als het gaat om markttoezicht op
consumentenproducten, kan er een rol zijn voor VWS/NVWA,
maar deze moet duidelijk zijn bepaald. De producteisen aan
installatiematerialen (kranen, leidingen, boilers) vallen onder de
I&W-wetgeving voor water en BZK-wetgeving voor bouw, niet
onder de VWS-wetgeving voor voedsel. Dus geen VWSimplementatie van producteisen nodig, maar toezicht zou via
productveiligheidseisen van VWS kunnen lopen (kader:
Warenwet; op basis kwaliteitskeurmerk) of via de ILT op basis
van de verordening markttoezicht van non-food products
2019/2020 op basis van het aangekondigde EU-kwaliteitskeurmerk aanvullend op CE markering (zie hieronder).
Analyse: Bevoegdheid tot stellen verdergaande eisen, is mogelijk
binnen bestaande wettelijke systematiek, geen verdere
implementatie in regelgeving nodig.

Op basis van de nieuwe eisen is verordening 2019/1020 van het
Europese parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende
markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van
Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en
(EU) nr. 305/2011 van toepassing. Deze is uit zichzelf
rechtstreeks bindend, vraag is of er met het oog de
uitvoerbaarheid regelgeving nodig is.
Conclusie:Ter verdere beoordeling op basis kwaliteitskeurmerk.
Geen implementatie, gericht tot Cie.
Gedelegeerde handeling, omzetting via dynamische verwijzing in
artikel 20 lid 3 Dwb, als gewijzigd.
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van het Europees Parlement en de Raad 9 van toepassing is op
producten die onder dit artikel vallen. Bij het bepalen van de
conformiteitsbeoordelingsprocedure, zorgt de Commissie voor de
naleving van de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn bedoelde
doelstellingen, met inachtneming van het
proportionaliteitsbeginsel. Met het oog daarop neemt de
Commissie als uitgangspunt het in bijlage V bij Verordening (EU)
nr. 305/2011 opgenomen Systeem 1 + voor beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid, of een in het algemeen
gelijkwaardige procedure, tenzij dit niet proportioneel zou zijn.
De in dit lid bedoelde gedelegeerde handelingen bevatten tevens
regels voor de aanwijzing van
conformiteitsbeoordelingsinstanties, indien deze betrokken zijn
bij de respectieve conformiteitsbeoordelingsprocedures.
Artikel 11 (9)
9. In afwachting van de vaststelling van uitvoeringshandelingen
als bedoeld in lid 2 mogen de lidstaten nationale maatregelen
betreffende specifieke minimumvereisten inzake hygiëne voor de
materialen als bedoeld in lid 1 aannemen of handhaven, mits
deze maatregelen voldoen aan de regels van het VWEU.
Artikel 11 (10)
10. De Commissie verzoekt een of meer Europese
normalisatieorganisaties om een Europese norm op te stellen
voor het uniform testen en beoordelen van producten die met
voor menselijke consumptie bestemd water in contact zijn in
overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EU)
nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad 10, ter
vergemakkelijking van de naleving van dit artikel.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
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Analyse:
Ongewijzigd handhaven van de vigerende Regeling materialen en
chemicaliën is toegestaan zolang geen regels als bedoeld in lid 2
zijn vastgesteld. Is in voorzien door overgangsregeling art. 20 lid
3 Dwb, als gewijzigd.
Conclusie: geregeld via overgangsregeling art. 20 lid 3 Dwb.
Analyse:
Opdracht aan EU, geen implementatie

12 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de
Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG,
Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad
(PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82).
10 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de
Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de
Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).
9
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2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).
Artikel 11 (11)
11. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde
handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door de
vaststelling van geharmoniseerde specificaties voor een
opvallende, duidelijk leesbare en onuitwisbare markering die
moeten gebruikt om aan te geven dat producten die in contact
komen zijn voor menselijke consumptie bestemd water aan de
voorschriften van dit artikel voldoen.
Artikel 11 (12)
12. Uiterlijk op 12 januari 20232 evalueert de Commissie het
functioneren van het systeem als bepaald in dit artikel en legt zij
een verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad, met
name op basis van de opgedane ervaring uit de toepassing van
Verordeningen (EG) nr. 1935/2004 en (EU) nr. 305/2011, om te
beoordelen of:

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Idem.
Specifiek kwaliteitskeurmerk voor goedkeuring gebruik in contact
met drinkwater. Voor bouwproducten in aanvulling op CEmarkering. Bij verordening of omzetten in regelgeving

Idem.

a) de gezondheid van de mens wat de door dit artikel bestreken
aangelegenheden betreft naar behoren wordt beschermd in de
hele Unie;
b) de interne markt voor producten die in contact zijn met voor
menselijke consumptie bestemd water goed functioneert;
c) er nog een ander wetgevingsvoorstel voor de door dit artikel
bestreken aangelegenheden nodig is.
Artikel 12
Minimumvereisten voor behandelingschemicaliën en
filtermaterialen die in contact komen met voor menselijke
consumptie bestemd water
Artikel 12 (1)
1. Voor de toepassing van artikel 4 zorgen de lidstaten ervoor
dat voorkomen wordt dat behandelingschemicaliën en
filtermaterialen die in contact komen met voor menselijke
consumptie bestemd water:
a) op directe of indirecte wijze de bescherming van de
gezondheid van de mens waarin deze richtlijn voorziet, in het
gedrang brengen;

Analyse:
Zie bij art. 11. Art. 11 betreft kranen e.d. Artikel 12 betreft
desinfectieproducten en filtermaterialen die gebruikt worden bij
de zuivering. Algemene verplichtingen zijn geregeld in de artt. 21
lid 3, c Dww (drinkwaterbedrijf), 25 Dww (collectieve
watervoorziening), 28 en 29 Dww (collectieve leidingnetten) en
31 Dww (woninginstallatie) in samenhang met de artt. 19-21
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b) de kleur, geur of smaak van het water negatief beïnvloeden;
c) onopzettelijk de microbiële ontwikkeling in het water
vergroten;
d) het water meer verontreinigen dan nodig is voor het beoogde
doel.

Artikel 12 (2)
Voor de nationale tenuitvoerlegging van de vereisten van dit
artikel is artikel 4, lid 2, van overeenkomstige toepassing

Artikel 12 (3)
3. Op grond van lid 1 van dit artikel en onverminderd
Verordening (EU) nr. 528/2012 en door de relevante Europese
normen voor specifieke behandelingschemicaliën of
filtermaterialen te gebruiken, zorgen de lidstaten ervoor dat de
zuiverheid van chemicaliën gebruikt voor behandeling van het
water en filtermaterialen wordt beoordeeld en dat de kwaliteit
van dergelijke chemicaliën en filtermaterialen wordt
gewaarborgd.
Artikel 13 Monitoring
Artikel 13 (1)
1. Om na te gaan of het voor de verbruikers beschikbare water
aan de vereisten van deze richtlijn en in het bijzonder aan de
overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Dwb en de specifieke eisen van de Regeling materialen en
chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening aan de bij de
winning, productie, distributie etc. gebruikte chemicaliën en
filtermaterialen en de wijze van toepassing.
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Uit MvT (vigerende omzetting): Art. 10
-chemicaliën, gebruikt door drinkwaterbedrijven: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder
c, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën, gebruikt door collectieve watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 17
lid 1 jo art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën, gebruikt bij voorziening warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo
art. 13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit
Conclusie:
Implementatie via bestaande regelgeving en kaders voor
chemicalien en filtermaterialen.
Analyse:
Betreft verplichting van geen achteruitgang, gericht tot de
lidstaten. Deze geldt algemeen in beleid en regelgeving via de
kwaliteitseisen, eisen aan materialen enz.
Conclusie:
Is onderdeel van bestaande verplichtingen en beleid (Beleidsnota
drinkwater), geen verdere omzetting vereist.
Analyse: Betreft verplichting van art. 21 lid 3, c Dww en art. 19
en 20 Dwb voor drinkwaterbedrijven, deze zijn eveneens van
toepassing voor collectieve watervoorzieningen (art. 31 Dwb).
Leidend zjjn de eisen in artikel 6 t/m 9 en 12 t/m 15 van de
regeling materialen en chemicalien en de bijbehorende bijlagen
(combinatie van beoordeling door College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb), en certificering en jaarlijkse
controle op basis van de regeling).
Conclusie: Aan verplichtingen wordt reeds voldaan, geen
wijziging regelgeving nodig

Vraag: voortzetting voor disinfection regels
van art. 7 lid 1, laatste volzin, van de oude
richtlijn.

Analyse: Grotendeels gelijk aan art. 7 lid 1 van de voormalige
richtlijn.

(
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voldoet, treffen de lidstaten alle nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat er regelmatig monitoring wordt verricht van de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water in
overeenstemming met dit artikel en bijlage II, delen A en B. Er
worden monsters van voor menselijke consumptie bestemd
water genomen die representatief zijn voor de kwaliteit ervan
gedurende het hele jaar.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Geregeld in de art. 21 lid 3, a 25, 28 Dww, de artt. 14, 31 en 33
Dwb en de artt. 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14 van de Dwr. Wijziging
van de wettelijke structuur en basis in de Dww is niet nodig.
Wijziging van parameters en meetfrequenties e.d. kunnen
worden verwerkt in de bestaande regelgeving, zo nodig mede op
basis van art. 54a Dww.
MvT/omzetting:
Art. 7, Annex II (Monitoring) en III (Specifications for the analysis of parameters)
vigerende richtlijn:
-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder b, in
Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening: regelen o.g.v. art. 17 jo art.
13 lid 3 onder a, in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 20
-warm tapwater: art. 1 lid 6
De eisen voor monitoring van water gebruikt voor de bereiding
van drinkwater zijn o.a. geregeld in de artt. 9 tot en met 11 Dwr.
In de Drinkwaterrichtlijn zijn geen eisen t.a.v. in te nemen water
opgenomen. Die waren opgenomen in Richtlijn 75/440/EG. Deze
richtlijn is ingetrokken maar eenzelfde beschermingsniveau moet
worden gehandhaafd. In NL zijn de eisen voor in te nemen water
in de Dwr afgestemd met de eisen van het drinkwater zelf in het
Dwb. De plaats waar gemonitord wordt hangt af van de
oorsprong van de risicostof. Als dit de bron is moet gemeten
worden in de bron. In NL zijn de eisen aan de bron en de
monitoring opgenomen in de Dwr.
Zie bij art. 9 voor monitoring onttrekkingspunten.

Artikel 13 (2)
2. Om te voldoen aan de bij lid 1 opgelegde verplichtingen
worden overeenkomstig bijlage II, deel A, passende
monitoringsprogramma’s opgesteld voor al het voor menselijke
consumptie bestemde water. Deze monitoringsprogramma's zijn
leveringsspecifiek, rekening houdend met de resultaten van
risicobeoordeling van de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten en van de watervoorzieningssystemen, en

Conclusie: Geen wijziging van bestaande wettelijke structuur en
grondslagen nodig; verwerken van gewijzigde parameters e.d.
kan daarbinnen.
Idem, voorheen geregeld in art. 7 lid 2 van de richtlijn.
Tweede volzin is toegevoegd. Idem onderdelen a - d.
Zie lid 1. Zie ook bij art. 9 voor monitoring onttrekkingspunten.
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bestaan uit de volgende elementen:
(a) monitoring van de in de lijsten in bijlage I, delen A, B, en C,
opgenomen parameters, alsmede van parameters vastgesteld
overeenkomstig artikel 5, lid 3, de overeenkomstig bijlage II, en,
indien een risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem is
uitgevoerd, overeenkomstig artikel 9 en bijlage II, deel C, tenzij
een lidstaat besluit dat een van deze parameters, in
overeenstemming met artikel 8, lid 5, tweede alinea, onder b), of
artikel 9, lid 4, onder a) kan worden geschrapt uit de lijst van te
monitoren parameters,;
b. monitoring van de parameters opgenomen in de lijst in
bijlage I, deel D, voor de risicobeoordeling van de huishoudelijke
leidingnetten, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b);
c. monitoring van de in de aandachtstoffenlijst opgenomen
stoffen en verbindingen, overeenkomstig de vijfde alinea van lid
8;
d. monitoring om gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen te
identificeren, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, eerste alinea, onder
c);
e. operationele monitoring, verricht overeenkomstig bijlage II,
deel A, punt 3.
Artikel 13 (3)
3. De plaatsen van monsterneming worden bepaald door de
bevoegde autoriteiten en voldoen aan de desbetreffende
vereisten van bijlage II, deel D.
Artikel 13 (4)
4. De lidstaten houden zich aan de specificaties voor de analyses
van parameters als omschreven in bijlage III, overeenkomstig de
volgende beginselen:
(a) andere dan in bijlage III, deel A, vermelde analysemethoden
mogen worden gebruikt, mits kan worden aangetoond dat de
verkregen resultaten minstens even betrouwbaar zijn als die van
de in bijlage III, deel A, gespecificeerde methoden door aan de
Commissie alle relevante inlichtingen over deze methode en de
gelijkwaardigheid ervan te verstrekken;
(b) voor de in bijlage III, deel B, genoemde parameters mag elke
analysemethode worden gebruikt, mits deze aan de aldaar
gestelde eisen voldoet.
Artikel 13 (5)

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem. Omzetting via bestaande kaders.
Artikelen 10 en 10a van de Dwr dienen te worden aangepast
inclusief de bijbehorende tabellen.

Idem
Idem.
Regeling monitoring aandachtstoffenlijst. Valt mogelijk onder
artikel 10a Dwr.
Idem.
Idem. Artikel 10 en 10a Dwr inclusief de bijbehorende bijlagen
aanpassen aan de nieuwe eisen.
Idem. Verwerken in bijlagen bij de Dwr.

Is conform voormalig art. 7 lid 5 van de richtlijn, inachtnemen bij
omzetting eisen hierna.
Idem.
Indien nodig verwerken in bijlagen bij Dwr.

Idem.
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5. Voor stoffen of micro-organismen waarvoor geen
parameterwaarden zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5,
zorgen de lidstaten per geval voor aanvullende monitoring indien
er reden is om aan te nemen dat deze stoffen of organismen
aanwezig zijn in aantallen of concentraties die een mogelijk
gevaar voor de gezondheid van de mens vormen.
Artikel 13 (6)
Uiterlijk op 12 januari 2024 stelt de Commissie overeenkomstig
artikel 21 gedelegeerde handelingen vast teneinde deze richtlijn
aan te vullen door de vaststelling van een methodologie om
microplastics te meten teneinde deze op de in lid 8 van dit artikel
bedoelde aandachtstoffenlijst te plaatsen zodra is voldaan aan de
voorwaarden van dat lid.
Artikel 13 (7)
7. Uiterlijk op 12 januari 2024 stelt de Commissie technische
richtsnoeren op met betrekking tot analysemethoden voor de
monitoring van per- en polyfluoralkylstoffen uit hoofde van de
parameters "PFAS - totaal" en "Som van PFAS", met inbegrip van
de detectielimieten, parameterwaarden en
bemonsteringsfrequentie.
Artikel 13 (8)
8. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om een
aandachtstoffenlijst op te stellen en te actualiseren met stoffen of
verbindingen die vanuit een gezondheidsperspectief aanleiding
geven tot bezorgdheid bij het publiek of de wetenschappelijke
gemeenschap (“de aandachtstoffenlijst”), zoals geneesmiddelen,
hormoonontregelende verbindingen en microplastics.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem, conform voormalig art. 8 lid 6 van de richtlijn.

Gericht tot de Cie. Na vaststelling gedelegeerde handeling
implementeren in de Dwr.

Idem.
Analysemethode opnemen in Dwr.

Opdracht aan de Cie.
Via art. 14 Dwb en art. 20.4 Bkl is ook monitoring van stoffen op
de aandachtstoffenlijst door drinkwaterbedrijven en
waterbeheerders verplicht.

Stoffen en verbindingen worden aan de aandachtstoffenlijst
toegevoegd wanneer zij naar alle waarschijnlijkheid in voor
menselijke consumptie bestemd water voorkomen en een
potentieel risico voor de gezondheid van de mens kunnen
vormen. Daartoe baseert de Commissie zich met name op
wetenschappelijk onderzoek van de WHO. De toevoeging van
elke nieuwe stof of verbinding moet naar behoren worden
gemotiveerd op grond van de artikelen 1 en 4.
ß-oestradiol en nonylfenol worden opgenomen in de eerste
aandachtstoffenlijst gezien hun hormoonontregelende
eigenschappen en hun risico voor de gezondheid van de mens.
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De eerste aandachtstoffenlijst wordt uiterlijk op 12 januari 2022
vastgesteld.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

De aandachtstoffenlijst bevat voor iedere stof of iedere
verbinding een richtwaarde en waar nodig een mogelijke
analysemethode die geen buitensporige kosten met zich
meebrengt.

Eisen aan monitoringsprogramma leden 1-4, daarin te verwerken
(art. 14 Dwb; art. 20.4 Bkl).

De lidstaten stellen monitoringsvoorschriften op met betrekking
tot de mogelijke aanwezigheid van in de aandachtstoffenlijst
opgenomen stoffen of verbindingen, op relevante punten in het
watervoorzieningssysteem van voor menselijke consumptie
bestemd water.

Idem

Daartoe kunnen de lidstaten rekening houden met de
overeenkomstig artikel 8, leden 1, 2 en 3, van deze richtlijn
verzamelde gegevens en kunnen zij de overeenkomstig
Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG en Richtlijn 2013/39/EU
of andere toepasselijke wetgeving van de Unie verzamelde
gegevens gebruiken om te voorkomen dat de
monitoringsvoorschriften overlappen.

Idem

De monitoringsresultaten worden opgenomen in de
overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), samengestelde
gegevensverzamelingen samen met de resultaten van de op
grond van artikel 8, lid 2, eerste alinea, onder c), verrichte
controle.

Omgezet via wijzigingen Bkl (nieuw artikel 3.15a en wijziging van
de daar genoemde artikelen) gericht tot de waterbeheerder en
wijziging van de artt. 14 en 25 Dwb gericht tot de
drinkwaterbedrijven.

Wanneer een in de aandachtstoffenlijst opgenomen stof of
verbinding overeenkomstig artikel 8, lid 2, of overeenkomstig de
vijfde alinea van dit lid wordt gedetecteerd in concentraties die
de in de aandachtstoffenlijst vermelde richtwaarden
overschrijden, zorgen de lidstaten ervoor dat alle volgende
maatregelen in overweging worden genomen en de relevant
geachte maatregelen worden genomen:
a) preventieve maatregelen, mitigatiemaatregelen of passende
monitoring in de onttrekkingsgebieden voor de
onttrekkingspunten of in onbehandeld water als bedoeld in artikel
8, lid 4, eerste alinea, onder a), b) en c);

a. verplichting tot overweging en waar relevant nemen van
preventieve en mitigatiemaatregelen en passende monitoring
voor de onttrekkingsgebieden voor de onttrekkingspunten zijn
gericht tot waterbeheerder; omgezet via nieuw artikel 3.15a Bkl
en de maatregelplicht voor water(beheer)plannen (artt. 4.3, 4.4
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- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
en 4.10 van het Bkl), en monitoringsplicht art. 20.4 Bkl, zie bij
art. 8.
Maatregelen t.a.v. onbehandeld water zijn gericht tot
drinkwaterbedrijven en volgen uit de eerdergenoemde algemene
en specifieke verplichtingen om te zorgen voor schoon en veilig
drinkwater en specifieke maatregelplicht artikel 25 Dwb.

b) van waterleveranciers eisen dat zij monitoring van die stoffen
of verbindingen uitvoeren overeenkomstig artikel 8, lid 5, tweede
alinea, onder a);

b. betreft specifieke monitoring door drinkwaterbedrijven, te
regelen via art. 14 Dwb.

c) van waterleveranciers eisen dat zij controleren of een
behandeling toereikend is om de richtwaarde te bereiken, of,
indien nodig, dat zij de behandeling optimaliseren; en

c. Verplichting opgenomen via wijziging art. 14 Dwb, verdere
uitwerking in de artikelen 10 en 10a van de Dwr

d) herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 14, lid 6, wanneer
de lidstaten dat nodig achten om de gezondheid van de mens te
beschermen.

d. Specifieke herstelmaatregelplicht voor drinkwaterbedrijven en
collectieve watervoorzieningen via wijziging art. 25 Dwb waarin
onderzoeks- en maatregelplicht bij overschrijding van
indicatorparameters wordt uitgebreid tot richtwaarden voor
aandachtstoffen. Vanwege verwijzing naar art. 14 lid 6 is dit
onderdeel niet gericht tot waterbeheerders.

De in dit lid voorziene uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 22 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 14 Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik
Artikel 14 (1)
1. De lidstaten zorgen ervoor dat elk geval waarin niet aan de
overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden wordt
voldaan, onmiddellijk wordt onderzocht om de oorzaak vast te
stellen.
Artikel 14 (2)
2. Wanneer voor menselijke consumptie bestemd water, ondanks
de met het oog op naleving van de verplichtingen van artikel 4,
lid 1, genomen maatregelen, niet aan de overeenkomstig artikel
5 vastgestelde parameterwaarden voldoet, en onverminderd
artikel 6, lid 2, zorgen de betrokken lidstaten ervoor dat zo
spoedig mogelijk de nodige herstelmaatregelen worden getroffen
om de kwaliteit van dat water weer op peil te brengen en geven
zij voorrang aan de handhaving daarvan, waarbij onder meer
wordt gelet op de mate waarin de parameterwaarde in kwestie is

Gericht tot de EU-Cie.

Conform art. 8 lid 1 van de voormalige richtlijn
Omgezet via art. 21 lid 3, onder d, Dww; art. 22 Dwb.
Conform art. 8 lid 2 van de voormalige richtlijn.
Zie lid 1.
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overschreden en op het daaraan verbonden mogelijke gevaar
voor de gezondheid van de mens.
In geval van niet-naleving van de parameterwaarden in bijlage I,
deel D, omvatten de herstelmaatregelen de in artikel 10, lid 3,
bedoelde maatregelen.
Artikel 14 (3)
3. Ongeacht of al dan niet aan de parameterwaarden wordt
voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat de levering van voor
menselijke consumptie bestemd water dat gevaar kan opleveren
voor de gezondheid van de mens, wordt verboden of dat het
gebruik van dergelijk water wordt ingeperkt en dat alle andere
herstelmaatregelen worden genomen die nodig zijn om de
gezondheid van de mens te beschermen.
De lidstaten beschouwen een geval van niet-naleving van de in
bijlage I, delen A en B, vastgestelde minimumvereisten voor de
parameterwaarden als een potentieel gevaar voor de gezondheid
van de mens, behalve wanneer de bevoegde autoriteiten de nietnaleving van de parameterwaarden niet van betekenis achten.
Artikel 14 (4)
4. In de in de leden 2 en 3 beschreven gevallen nemen de
lidstaten, zodra de niet-naleving van de parameterwaarden wordt
beschouwd als een potentieel gevaar voor de gezondheid van de
mens, zo spoedig mogelijk alle volgende maatregelen:
(a). alle getroffen verbruikers in kennis stellen van het potentiële
gevaar voor de gezondheid van de mens en de oorzaak daarvan,
van de overschrijding van een parameterwaarde en de genomen
herstelmaatregelen, met inbegrip van verboden of
gebruiksbeperkingen of andere maatregelen;
(b). de nodige adviezen aan de verbruikers geven, en die
adviezen regelmatig actualiseren, over de voorwaarden voor
consumptie en gebruik van het water, waarbij met name
rekening wordt gehouden met bevolkingsgroepen met verhoogde
watergerelateerde gezondheidsrisico's; en
(c) de verbruikers op de hoogte stellen zodra is vastgesteld dat
er geen potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens meer
is, en hen ervan op de hoogte stellen dat de
drinkwatervoorziening weer normaal verloopt.
Artikel 14 (5)
5. De bevoegde autoriteiten of andere betrokken instanties

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Nieuwe toevoeging (lood en Legionella), omgezet bij art. 10 (3).
Zie aldaar.
Conform art. 8 lid 3 voormalige richtlijn.
Zie bij lid 1 en 2 en art. 52 Dww.

Nieuw element. Vergelijkbare strekking als artikel 8, lid 7 van de
voormalige richtlijn.
Idem, plus artt. 21 lid 5 en 22 lid 3 Dww en artt. 25, 29 Dwb

Zie bij lid 2 en 3

Conform art. 8 lid 7 voormalige richtlijn.
Omgezet in art. 21 lid 3, e, Dww en art. 24 Dwb, als gewijzigd.
Idem

Idem

Zie bij lid 3.
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besluiten welke maatregelen krachtens lid 3 moeten worden
genomen en houden daarbij tevens rekening met de risico's die
onderbreking van de levering of beperking van het gebruik van
voor menselijke consumptie bestemd water zouden opleveren
voor de gezondheid van de mens.
Artikel 14 (6)
6. Wanneer niet wordt voldaan aan de parameterwaarden of de
specificaties in bijlage I, deel C, gaan de lidstaten na of deze
niet-naleving risico voor de gezondheid van de mens oplevert. Zij
nemen herstelmaatregelen om de kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water weer op peil te brengen indien de
bescherming van de gezondheid van de mens dit vereist.
Artikel 15. Afwijkingen
Artikel 15 (1)
1. In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen de lidstaten
tot een door hen vast te stellen maximumwaarde voorzien in
afwijkingen van de parameterwaarden van bijlage I, deel B, of
die welke zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 3, mits
dergelijke afwijking geen gevaar vormt voor de gezondheid van
de mens en de levering van voor menselijke consumptie bestemd
water in het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke
manier kan worden verzekerd. Deze afwijkingen worden beperkt
tot het volgende:

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Conform art. 8 lid 6 voormalige richtlijn. Gericht tot
drinkwaterbedrijven. Bijlage I, deel C betreft de risicobeoordeling
en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem
Omgezet in art. 22 Dww en art. 25 Dwb

Omgezet in art. 21 lid 5 Dww en artt. 28 en 29 Dwb, als
gewijzigd.

a) een nieuw onttrekkingsgebied voor onttrekking van voor
menselijke consumptie bestemd water;
b) een nieuwe bron van verontreiniging in het onttrekkingsgebied
voor onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water
of nieuw opgespoorde of vastgestelde parameters; of
c) een onvoorziene en uitzonderlijke situatie in een bestaand
onttrekkingsgebied voor de onttrekking van voor menselijke
consumptie bestemd water die tot tijdelijke, beperkte
overschrijdingen van de parameterwaarden kan leiden.
De in de eerste alinea bedoelde afwijkingen worden beperkt tot
een zo kort mogelijke termijn die niet langer mag zijn dan drie
jaar. Aan het einde van de termijn van de afwijking voeren de
lidstaten een evaluatie uit om na te gaan of de situatie voldoende
is verbeterd.
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Onder uitzonderlijke omstandigheden kan een lidstaat een
tweede afwijking ten aanzien van de punten a) en b) van de
eerste alinea toestaan. Lidstaten die een tweede maal een
afwijking willen toestaan, zenden de resultaten van de evaluatie
en de redenen waarop hun besluit omtrent die tweede afwijking
is gebaseerd, toe aan de Commissie. Een dergelijke tweede
afwijking geldt voor maximaal drie jaar
Artikel 15 (2)
Elke overeenkomstig lid 1 toegekende afwijking omvat de
volgende informatie:
a) de gronden voor van de afwijking;
b) de parameter waarop de afwijking betrekking heeft,
voorgaande relevante monitoringresultaten en de maximaal
toelaatbare parameterwaarde ingevolge het besluit omtrent de
afwijking;
c) het geografisch gebied, de hoeveelheid geleverd water per
dag, de betrokken bevolkingsgroep en of de afwijking gevolgen
heeft voor enig betrokken exploitant van een
levensmiddelenbedrijf;
d) een passend monitoringschema met, zo nodig, een verhoogde
monitoringsfrequentie;
e) een samenvatting van het plan voor de noodzakelijke
herstelmaatregelen, met inbegrip van een tijdschema voor het
werk, een raming van de kosten en voorzieningen voor de
evaluatie; en
f) de duur van de afwijking
Artikel 15 (3)
3. Indien de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat de
overschrijding van de parameterwaarde niet van betekenis
onbeduidend is en indien herstelmaatregelen overeenkomstig
artikel 14, lid 2, het probleem binnen maximaal 30 dagen kunnen
oplossen, moet de informatie van lid 2 van dit artikel niet worden
vermeld in de afwijking.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Conform art. 12 lid 3 voormalige richtlijn.
Zie bij lid 1.

Conform art. 12 lid 4 voormalige richtlijn.
Zie bij lid 1.

In dat geval stellen de bevoegde autoriteiten of andere betrokken
instanties alleen de maximaal toelaatbare parameterwaarde en
de tijd waarin het probleem moet worden opgelost vast in het
besluit tot afwijking.
Artikel 15 (4)
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4. Indien enige parameterwaarde voor een bepaalde
watervoorziening in de voorafgaande twaalf maanden in totaal
meer dan 30 dagen is overschreden, kan lid 3 niet langer worden
toegepast.
Artikel 15 (5)
5. De lidstaten die een afwijking als bedoeld in dit artikel hebben
toegestaan, zorgen ervoor dat de betrokken bevolking zo spoedig
mogelijk naar behoren over die afwijking en de daaraan
verbonden voorwaarden wordt geïnformeerd. Bovendien zorgen
de lidstaten ervoor dat specifieke bevolkingsgroepen waarvoor de
afwijking een speciaal risico kan opleveren zo nodig advies wordt
verstrekt.
Behoudens andersluidend besluit van de bevoegde autoriteiten,
zijn de in de eerste alinea genoemde verplichtingen niet van
toepassing in de in lid 3 vermelde omstandigheden.
Artikel 15 (6)
6. Dit artikel is niet van toepassing op voor menselijke
consumptie bestemd water dat in flessen of verpakkingen is
gedaan.
Artikel 16
Toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water
Artikel 16 (1)
1. Onverminderd artikel 9 van Richtlijn 2000/60/EG en de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid nemen de
lidstaten, rekening houdend met de plaatselijke, regionale en
culturele perspectieven en omstandigheden voor de distributie
van water, de nodige maatregelen om de toegang tot voor
menselijke consumptie bestemd water voor iedereen, met name
voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zoals gedefinieerd
door de lidstaten, te verbeteren of te handhaven

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Conform art. 12 lid 5 voormalige richtlijn
Zie bij lid 1
Conform art. 12 lid 6 voormalige richtlijn
Zie bij lid 1.

Dww is i.c. niet van toepassing.
Op basis van de voedsel- en warenwetgeving is geen afwijking
mogelijk.

Nieuwe bepaling. Voor de onder a bedoelde analyse zal de
zogenaamde score-card zoals opgesteld door de VN en de Wereld
Gezondheidsorganisatie WHO onder de vlag van het Protocol on
water and Health worden gehanteerd. Afhankelijk van uitkomsten
van de analyse wordt beoordeeld of nadere maatregelen en
regelgeving nodig zijn (vooralsnog lijkt dit niet nodig).

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij:
a) weten welke personen geen of beperkte toegang hebben tot
voor menselijke consumptie bestemd water, met inbegrip van
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, en geven de redenen
voor dergelijke beperkte toegang aan;
b) de mogelijkheden beoordelen om de toegang voor dergelijke
personen te verbeteren;

62

Toelichting beleidsruimte en op de keuze(n)
bij de invulling van de beleidsruimte

Bepaling EU-regeling

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

c) dergelijke personen informeren over de mogelijkheden om te
worden aangesloten op het distributienet of over alternatieve
manieren om toegang tot voor menselijke consumptie bestemd
water te krijgen; en
d) maatregelen nemen die zij nodig en passend achten om de
toegang tot voor menselijke consumptie bestemd water voor
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te waarborgen.
Artikel 16 (2)
2. Teneinde het gebruik van voor menselijke consumptie
bestemd kraanwater te bevorderen, zorgen de lidstaten ervoor
dat tappunten buiten en binnen in openbare ruimten worden
geplaatst, voor zover dat technisch mogelijk is, op een wijze die
in verhouding staat tot de noodzaak van dergelijke maatregelen
en rekening houdend met de specifieke plaatselijke
omstandigheden, zoals de klimatologische en geografische
omstandigheden.

Zie lid 1

De lidstaten kunnen eveneens de volgende maatregelen nemen
ter bevordering van het gebruik van voor menselijke consumptie
bestemd kraanwater:
a) bewustmakingsacties opzetten omtrent de dichtstbijzijnde
buiten- of binnenwatertappunten;
b) campagnes lanceren om burgers te informeren over de
kwaliteit van dergelijk water;
c) de verstrekking van dergelijk water in openbare en
overheidsgebouwen aanmoedigen;
d) het gratis of tegen een lage vergoeding verstrekken van
dergelijk water aan klanten door restaurants, kantines en
cateringdiensten, aanmoedigen
Artikel 16 (3)
3. De lidstaten zorgen ervoor dat het verstrekken van de nodige
bijstand - zoals omschreven door de lidstaten - aan de bevoegde
autoriteiten met het oog op de uitvoering van de maatregelen in
dit artikel, wordt gefaciliteerd.
Artikel 17 Voorlichting van het publiek

Interbestuurlijke opdracht van feitelijke aard, gericht tot de
lidstaten zelf, geen omzetting in regelgeving.
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Artikel 17 (1)
1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende, actuele informatie
over voor menselijke consumptie bestemd water beschikbaar is,
overeenkomstig bijlage IV, met inachtneming van alle
toepasselijke gegevensbeschermingsregels.

Artikel 17 (2)
2. De lidstaten zorgen ervoor dat alle personen aan wie voor
menselijke consumptie bestemd water wordt geleverd,
regelmatig en ten minste eenmaal per jaar de volgende
informatie ontvangen, zonder dat zij daarom hoeven te vragen,
en in de meest geschikte en makkelijk toegankelijke vorm
(bijvoorbeeld op facturen of via digitale middelen zoals slimme
applicaties).
(a). informatie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water, inclusief de indicatorparameters;
(b) de prijs per liter en per m³ van het geleverde, voor
menselijke consumptie bestemd water;
(c) de door het huishouden verbruikte hoeveelheid, ten minste
per jaar of per factureringsperiode, samen met de jaarlijkse
tendens in het huishoudelijke verbruik, voor zover dit technisch
mogelijk is en indien de waterleverancier over deze gegevens
beschikt;
(d) vergelijkingen van het jaarlijkse waterverbruik van het
huishouden met een gemiddeld verbruik voor een huishouden,
voor zover van toepassing overeenkomstig punt c);
(e) een link naar de website die de in bijlage IV vermelde
informatie bevat.
Artikel 17 (3)
3. De leden 1 en 2 laten de Richtlijnen 2003/4/EG en 2007/2/EG
onverlet.
Artikel 18
Informatie over het toezicht op implementatie
Artikel 18 (1)
1. Onverminderd Richtlijnen 2003/4/EG en 2007/2/EG stellen de
lidstaten, met ondersteuning van het EEA:

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Conform art. 13 lid 1 voormalige richtlijn.
Bijlage IV is nieuw t.o.v. de oude richtlijn.
Artikel 13 lid 1 van de voormalige richtlijn is omgezet in de artt.
21 lid 3, 43 en 45 Dww en artt. 24 en 26 Dwb.
Omzetting via deze artikelen en aanvullend via het nieuwe artikel
26a, eerste lid, van het Dwb.
Dit gebeurt al in de praktijk.
Omzetting via nieuw artikel 26a, tweede lid, van het Dwb.

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Geeft rangorde en verhouding aan tussen EU regelgeving,
rekening mee houden bij de omzetting.

Het betreft hier nieuwe dataverplichtingen van de lidstaten
jegens EU op basis waarvan de EU gegevens publiceert voor de
bevolking. Feitelijke verplichting jegens EU, geen omzetting in
regelgeving.
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(a) uiterlijk op 12 januari 2029 een gegevensverzameling samen,
die zij vervolgens om de zes jaar bijwerken, en die informatie
bevat over de maatregelen die genomen zijn om de toegang tot
en het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water te
bevorderen in overeenstemming met artikel 16 en over het deel
van bevolking dat toegang heeft tot voor menselijke consumptie
bestemd water; water dat in flessen of verpakkingen is wordt
gedaan buiten beschouwing gelaten;
(b) uiterlijk op 12 juli 2027 een gegevensverzameling samen, die
zij vervolgens om de zes jaar bijwerken, en die informatie bevat
met betrekking tot de overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde
risicobeoordeling en het risicobeheer van de
onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten, en uiterlijk op 12
januari 2029 een gegevensverzameling, die zij vervolgens om de
zes jaar bijwerken, die informatie bevat met betrekking tot de
overeenkomstig artikel 10 uitgevoerde risicobeoordeling van
huishoudelijke leidingnetten, met inbegrip van de volgende
elementen:
(i) informatie over de onttrekkingsgebieden voor
onttrekkingspunten krachtens artikel 8, lid 2, eerste alinea,
onder a);
(ii) de resultaten van de op grond van artikel 8, lid 2, eerste
alinea, onder c), en artikel 10, lid 1, eerste alinea, onder b),
verrichte monitoring; en
(iii) beknopte informatie over uit hoofde van artikel 8, lid 4, en
artikel 10, leden 2 en 3, genomen maatregelen, met inbegrip van
informatie over de aard van de getroffen maatregelen, en de
geboekte vooruitgang, op grond van artikel 10, lid 3, onder f);
(c) een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens jaarlijks
bijwerken, en die overeenkomstig de artikelen 9 en 13
verzamelde monitoringsresultaten bevat voor gevallen waarin de
in bijlage I, delen A en B, vastgestelde parameterwaarden
worden overschreden, alsmede informatie over de
overeenkomstig artikel 14 genomen herstelmaatregelen;

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem.

Idem.

Idem
Idem.
Idem.

Idem.
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(d) een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens jaarlijks
bijwerken, en die informatie bevat over incidenten met voor
menselijke consumptie bestemd water die een potentieel risico
voor de gezondheid van de mens hebben veroorzaakt, ongeacht
of zich een geval van niet-naleving van de parameterwaarden
heeft voorgedaan, die langer dan tien dagen achter elkaar heeft
geduurd en ten minste 1 000 mensen heeft getroffen, met
inbegrip van de oorzaken van die incidenten en de
overeenkomstig artikel 14 genomen maatregelen
(e) een gegevensverzameling samen, die zij vervolgens jaarlijks
actualiseren, en die informatie bevat over alle overeenkomstig
artikel 15, lid 1, toegestane afwijkingen, inclusief de informatie
voorzien in artikel 15, lid 2.
Waar mogelijk worden diensten met betrekking tot ruimtelijke
gegevens, zoals omschreven in artikel 3, punt 4, van Richtlijn
2007/2/EG, gebruikt voor de presentatie van de in de eerste
alinea bedoelde gegevensverzamelingen.
Artikel 18 (2)
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de Commissie, het EEA en het
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding toegang
hebben tot de gegevensverzamelingen als bedoeld in lid 1.
Artikel 18 (3)
3. Het EEA publiceert en actualiseert, met regelmatige
tussenpozen of na een verzoek daartoe van de Commissie, een
overzicht voor de hele Unie op basis van de door de lidstaten
verzamelde gegevens.
Dit overzicht voor de hele Unie omvat in voorkomend geval
indicatoren voor de outputs, resultaten en effecten van deze
richtlijn, overzichtskaarten voor de hele Unie en
overzichtsverslagen over de lidstaten.
Artikel 18 (4)
(4) De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarin
het formaat voor, en de nadere details voor de presentatie van,
de overeenkomstig de leden 1 en 3 te verstrekken informatie
wordt gespecificeerd, met inbegrip van gedetailleerde
voorschriften voor de indicatoren, de overzichtskaarten voor de
hele Unie en de overzichtsverslagen over de lidstaten bedoeld in
lid 3.

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Idem.

Idem.

Feitelijke verplichting van NL jegens EU-organen, geen omzetting
in regelgeving
Gericht tot EEA, geen omzetting.

Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.
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Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22,
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 18 (5)
5. De lidstaten mogen van dit artikel afwijken op een van de in
artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG bedoelde gronden.
Artikel 19 Evaluatie
Artikel 19 (1)
1. Uiterlijk 12 januari 2035 voert de Commissie een evaluatie uit
van deze richtlijn. De evaluatie wordt onder meer op de volgende
elementen gebaseerd:
a) de ervaring die is opgedaan door de tenuitvoerlegging van
deze richtlijn;
b) de overeenkomstig artikel 18, lid 1, samengestelde
gegevensverzamelingen van de lidstaten en de overeenkomstig
artikel 18, lid 3, door het EEA opgestelde overzichten voor de
hele Unie;
c) relevante wetenschappelijke, analytische en epidemiologische
gegevens;
d) aanbevelingen van de WHO, voor zover beschikbaar.
Artikel 19 (2)
2. In het kader van de evaluatie besteedt de Commissie
bijzondere aandacht aan de volgende aspecten:
a) de risicogebaseerde benadering zoals omschreven in artikel 7;
b) de bepalingen van artikel 16 inzake de toegang tot voor
menselijke consumptie bestemd water;
c) de bepalingen met betrekking tot de aan het publiek te
verstrekken informatie op grond van artikel 17 en bijlage IV.
Artikel 19 (3)
3. De Commissie doet aan het Europees Parlement en de Raad
uiterlijk 12 januari 2029 en daarna wanneer passend, een
verslag toekomen over het potentiële gevaar van microplastics,
geneesmiddelen en eventueel andere opkomende
verontreinigende stoffen voor bronnen van voor menselijke
consumptie bestemd water, en over de relevante daarmee
verbonden potentiële gezondheidsrisico's.
Artikel 20
Evaluatie en herziening van de bijlagen
Artikel 20 (1)
1. Ten minste om de vijf jaar evalueert de Commissie de bijlagen

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Idem.
Afwijken bij uitvoering verplichtingen NL jegens EU, geen
omzetting in regelgeving.
Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.

Gericht tot EU-Cie, geen omzetting

Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.

Gericht tot EU-Cie, geen omzetting
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I en II in het licht van de wetenschappelijke en technische
vooruitgang alsmede van de risicogebaseerde benadering inzake
de veiligheid van water van de lidstaten die is opgenomen in de
overeenkomstig artikel 18 samengestelde
gegevensverzamelingen, en dient zij zo nodig een
wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn in.
Artikel 20 (2)
2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage
III, om deze waar nodig aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang aan te passen.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de
parameterwaarde van bisfenol A in bijlage I, deel B, voor zover
dit nodig is om deze aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang aan te passen, hoofdzakelijk op basis van de
lopende evaluatie door de EFSA.
Artikel 21
Artikel 21 (1)
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel
neergelegde voorwaarden.
Artikel 21 (2)
2. De in artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en 11, artikel 13, lid
6, en artikel 20, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend
voor een termijn van vijf jaar vanaf 12 januari 2021. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor
het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Artikel 21 (3)
3. De in artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en 11, artikel 13, lid
6, en artikel 20, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op
elk moment door het Europees Parlement of de Raad worden
ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van
de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht
op de dag na die van de bekendmaking ervan in het

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Idem.

Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.

Idem.

Gericht tot EU Parlement of Raad, geen omzetting.
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Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde
latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Artikel 21 (4)
4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling
raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen
deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in
het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven.
Artikel 21 (5)
5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft
vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het
Europees Parlement en de Raad.
Artikel 21 (6)
6. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en
11, artikel 13, lid 6, en artikel 20, lid 2, vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het
Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn
van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het
Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of
indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld
dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt
op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.
Artikel 22 Committee procedure
Artikel 22 (1)
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dit comité is
een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Artikel 22 (2)
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Indien het Comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de
ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4, derde
alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Artikel 23 Sancties
De lidstaten stellen de voorschriften vast ten aanzien van de
sancties die van toepassing zijn op overtredingen van nationale
bepalingen die zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn en
nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Gericht tot EU-Cie, geen omzetting.

Idem

Gericht tot EU instellingen, geen omzetting.

Gericht tot EU instellingen, geen omzetting.

Idem

Omzetting via bestaande strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
handhaving die betrekking heeft op de Dww als geheel.
Geen verdere wijziging van regelgeving nodig.
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sancties worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie
uiterlijk op 12 januari 2023 van die voorschriften en maatregelen
in kennis en delen haar alle latere wijzigingen daarvan mede.
Article 24 Omzetting
Artikel 24 (1)
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk 12 januari 2023 aan de
artikelen 1 tot en met 18 en artikel 23 en de bijlagen I tot en
met V te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die
bepalingen onverwijld mede.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze
richtlijn verwezen. In de bepalingen wordt tevens vermeld dat
verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen naar de bij deze richtlijn ingetrokken richtlijn, gelden
als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. De regels voor die
verwijzing en de formulering van die vermelding worden
vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 24 (2)
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste
bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 25 Overgangsperiode
Artikel 25 (1)
1. Uiterlijk op 12 januari 2026 nemen de lidstaten de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat voor menselijke
consumptie bestemd water voldoet aan de parameterwaarden in
bijlage I, deel B, voor bisfenol A, chloraat, chloriet,
gehalogeneerde azijnzuren, microcystine-LR, PFAS - totaal, som
van PFAS en uraan.
Artikel 25 (2)
2. Tot 12 januari 2026 zijn de waterleveranciers er niet toe
verplicht voor menselijke consumptie bestemd water te
monitoren volgens artikel 13 voor de in lid 1 van dit artikel
opgesomde parameters.
Article 26 Intrekking
Artikel 26 (1)
1. Richtlijn 98/83/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage VI, deel A,
genoemde handelingen, wordt met ingang van 13 januari

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Verplichting termijn omzetting, notificatieverplichting, gericht tot
lidstaten, geen omzetting in regelgeving.

Verplichting om bij de wijzigingsregelgeving te refereren aan de
richtlijn, gericht tot lidstaten.
Omgezet in opschrift wijzigingsbesluit Dwb en Bkl.

Verplichting tot notificatie voor lidstaten, geen omzetting in
regelgeving

Overgangstermijnen voor de lidstaten. In acht te nemen bij de
omzetting in regelgeving via nieuwe parameterwaarden in bijlage
A van het Dwb met de bijbehorende ingangsdata.

Idem.

Intrekking voormalige richtlijn, geen omzetting.
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2023ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de
lidstaten met betrekking tot de in bijlage VI, deel B, genoemde
termijnen voor omzetting in intern recht.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen
naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de
concordantietabel in bijlage VII.
Artikel 26 (2)
2. Door de lidstaten overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Richtlijn
98/83/EG toegestane afwijkingen die op 12 januari 2023 nog
steeds van toepassing zijn, blijven van toepassing tot de afloop
van hun toepassingsduur. Zij mogen uitsluitend worden verlengd
overeenkomstig artikel 15 van deze richtlijn indien er nog geen
tweede afwijking is toegestaan. Het recht de Commissie te
verzoeken om een derde afwijking overeenkomstig artikel 9, lid
2, van Richtlijn 98/83/EG blijft van toepassing voor tweede
afwijkingen die op … [de datum van inwerkingtreding van de
onderhavige richtlijn] nog steeds van toepassing zijn.
Artikel 27 Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 28 Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten
Bijlage I, Normen

Bijlage II, Monitoringsvoorschriften

Bijlage III, Analysemethoden
Bijlage IV, Informatie aan consumenten

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)

Eventueel regelen in overgangsrecht.

Inwerkingtredingsbepaling, geen omzetting.

Normadressaat, geen omzetting
Omzetting via wijziging bijlagen in Dwb en Dwr en Regeling
legionellapreventie (mogelijk).
Omzetting via wijziging Bkl (bijlage V bij artikel 2.15, eerste lid
(omgevingswaarden voor water onttrokken op een
waterwinlocatie gelegen in een KRW-oppervlaktewaterlichaam)
nodig (o.a. PFAS).
Omzetting via wijziging bijlage Dwr en mogelijk regeling
Legionellapreventie.
Idem, protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW
als onderdeel van het Besluit vaststelling monitoringsprogramma
KRW
Omzetting via wijziging bijlage bij Dwr. Mogelijk ook via wijziging
protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen nodig is
Omzetting via art. 24a Dwb.
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Bijlage V, Eisen aan materialen

- Bepaling in implementatieregeling of bestaande regeling) 1, 2, 3, 4
- Toelichting indien niet geïmplementeerd 5 of naar zijn aard geen
implementatie behoeft
- toegevoegd gegevens vigerende omzetting (Kamerstukken II
30 895)
Omzetting via nieuwe Regeling materialen.
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Bijlage 1, transponeringstabel Drinkwaterrichtlijn – Waterleidingwet – Drinkwaterwet (Kamerstukken II 2006/2007, 30 895 nr. 3, pag. 9)
artikel
beknopte inhoud
Artikel in Waterleidingwet
Artikel in voorstel Drinkwaterwet
(lid)
richtlijn
98/83
1
strekking en doel van de
behoeft geen implementatie
behoeft geen implementatie
richtlijn
2 lid 1
definitie van ‘voor
- art. 1 lid 1 onder b (definitie leidingwater), en
-art. 1, lid 1 (definitie drinkwater; is gelijk aan definitie
menselijke consumptie
wijziging van ‘drinkwater’ in ‘leidingwater’ in
leidingwater in Waterleidingwet, met dien verstande dat
bestemd water’
relevante bepalingen
warm tapwater is uitgezonderd)
- art. 1 lid 1 onder j (definitie collectieve
-art.1 lid 6 (aanduiding voorschriften die van
watervoorziening) en toegevoegd Hoofdstuk IIA, overeenkomstige toepassing zijn voor warm tapwater)
-zorg voor kwaliteit drinkwater is uitgewerkt in
waardoor ook collectieve watervoorzieningen
Hoofdstuk III, met verplichtingen voor
onder de reikwijdte van de wet gebracht zijn
drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen,
collectieve leidingnetten, woninginstallaties en overige
drinkwaterinstallaties
2 lid 2
definitie van
- art. 1 lid 1 onder k (definitie collectief
- art. 1 lid 1 (definitie collectief leidingnet)
‘huishoudelijk leidingnet’
leidingnet)
3 lid 1
water dat op basis van de behoeft geen implementatie; is reeds
behoeft geen implementatie; is reeds uitgezonderd
richtlijn niet onder de
uitgezonderd
reikwijdte valt
3 lid 2
water dat door lidstaat
- art. 1 lid 2, waarmee bepaalde soorten
- art. 1 lid 2, waarmee bepaalde soorten drinkwater bij
mag worden uitgezonderd leidingwater bij AMvB kunnen worden
AMvB kunnen worden uitgezonderd
- art. 17, lid 2, waarmee bepaalde collectieve
van de reikwijdte:
uitgezonderd
-bepaalde soorten water
- art. 15a, lid 3, waarmee bepaalde collectieve
voorzieningen bij AMvB kunnen worden uitgezonderd
-bepaalde voorzieningen
watervoorzieningen bij AMvB kunnen worden
uitgezonderd
3 lid 3
informeren en adviseren
bij eventuele uitzondering van bepaalde kleine
bij eventuele uitzondering van bepaalde kleine
betrokken bevolking over watervoorzieningen wordt in toelichting bij
watervoorzieningen wordt in toelichting bij wijziging
uitzondering kleine
wijziging Waterleidingbesluit beschreven hoe het Drinkwaterbesluit beschreven hoe het
voorzieningen
informeren/adviseren zal plaatsvinden
informeren/adviseren zal plaatsvinden
4 lid 1
nemen van maatregelen
-water, geleverd door waterleidingbedrijf: art. 4 -water, geleverd door drinkwaterbedrijf: art. 13 lid 1
opdat water gezond en
lid 1 Waterleidingwet
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
-water, geleverd door collectieve
schoon is, met definitie
art. 17 lid 1
watervoorziening:art. 15a lid 1
‘gezond en schoon’
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21
-water, geleverd via collectief leidingnet: art.
en 22
15c, 15d en 15e
-warm tapwater: art. 1 lid 6
4 lid 2
nemen van maatregelen
implementeren door kwaliteitseisen (in
implementeren door kwaliteitseisen (in
opdat kwaliteit water niet Waterleidingbesluit) zoveel mogelijk te laten
Drinkwaterbesluit) zoveel mogelijk te laten
achteruitgaat door
overeenkomen met niveau dat nu in praktijk
overeenkomen met niveau dat nu in praktijk wordt
implementatie Richtlijn
wordt gerealiseerd
gerealiseerd
5
Vaststellen kwaliteitseisen -water, geleverd door waterleidingbedrijf:
-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v.
6 lid 1
en plaats waar aan die
regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder a in
art. 13 lid 3 onder a in Drinkwaterbesluit
Bijlage I
eisen moet worden
Waterleidingbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
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artikel
(lid)
richtlijn
98/83

beknopte inhoud

Artikel in Waterleidingwet

Artikel in voorstel Drinkwaterwet

voldaan

6 lid 2 en 3

-water, geleverd door collectieve
watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2
jo. art. 4 lid 2 onder a, in Waterleidingbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art.
15d en 15 e
-informeren/adviseren: regelen op grond van
art. 4 lid 2 onder k, ten 3e en art. 15c in
Waterleidingbesluit
-conditionering wordt bewerkstelligd via de in
het Waterleidingbesluit op te nemen
kwaliteitseisen voor het te leveren water
-herstelmaatregelen: o.g.v. art. 15e, waarmee
aan eigenaars van collectief leidingnet
verplichtingen worden opgelegd

-indien
normoverschrijding
gevolg van huishoudelijk
leidingnet, zonder sprake
van voorziening aan het
publiek: lidstaat wordt
geacht aan zijn algemene
verplichtingen te hebben
voldaan, maar wel plicht
om passende maatregelen
te nemen (zoals
informeren/adviseren
eigenaars en verbruikers
en conditionering van het
water)
-overige situaties: lidstaat
moet zorgen dat eigenaar
herstelmaatregelen neemt
toe te passen
-water, geleverd door waterleidingbedrijf:
meetfrequentie en
regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder e, in
analysemethoden
Waterleidingbesluit
-water, geleverd door collectieve
watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a jo art.
4 lid 2 onder e, in Waterleidingbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art.
15d
indien nationale
-water, geleverd door waterleidingbedrijf:
kwaliteitseisen worden
herstelmaatregelen: regelen o.g.v. art. 4 lid 2
overschreden of kwaliteit
onder e, in Waterleidingbesluit
water gevaar oplevert
opleggen gebruiksbeperkingen of verbod
voor de volksgezondheid: levering: o.g.v. art. 8
lidstaat zorgt dat:
informering verbruikers: regelen o.g.v. art. 4 lid
-herstelmaatregelen
2 onder k ten 2e , in Waterleidingbesluit
-water, geleverd door collectieve
worden getroffen
-levering zo nodig wordt
watervoorziening: regelen in Waterleidingbesluit
verboden -zo nodig
op grond van artikel 15a lid 2 jo. art. 4 lid 2

regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. art. 13 lid 3 onder a, in
Drinkwaterbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21
en 22
-warm tapwater: art. 1 lid 6
-informeren/adviseren: regelen op grond van art. 13 lid
3 onder e en art. 19 in Waterleidingbesluit
-conditionering wordt bewerkstelligd via de in het
Drinkwaterbesluit op te nemen kwaliteitseisen voor het
te leveren water
-herstelmaatregelen: o.g.v. art. 21, waarmee aan
eigenaars van collectief leidingnet verplichtingen
worden opgelegd

7
Bijlage II
Bijlage III

8
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-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v.
art. 13 lid 3 onder b, in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
regelen o.g.v. art. 17 jo art. 13 lid 3 onder a, in
Drinkwaterbesluit
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 20
-warm tapwater: art. 1 lid 6
-water, geleverd door drinkwaterbedrijf:
herstelmaatregelen: regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder a,
in Drinkwaterbesluit
opleggen gebruiksbeperkingen of verbod levering:
o.g.v. art. 44
informeren verbruikers: regelen o.g.v. art. 13 lid 3
onder e ten 2e , in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
regelen in Drinkwaterbesluit op grond van artikel 17 lid
1 jo art. 13 lid 3 onder e ten 2e dan wel met

artikel
(lid)
richtlijn
98/83

beknopte inhoud

Artikel in Waterleidingwet

Artikel in voorstel Drinkwaterwet

gebruiksbeperkingen
worden opgelegd
-verbruikers worden
geïnformeerd

onder k ten 2e en jo. art. 4 lid 2 onder e, dan
wel met toepassing van art. 15a lid 2 jo. art. 8
-water, geleverd via collectief leidingnet: art.
15c, 15d en 15e

9 lid 1 t/m
5

toestaan van afwijkingen
van de kwaliteitseisen

-water, geleverd door waterleidingbedrijf:
regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder a
Waterleidingwet in Waterleidingbesluit
-water, geleverd door collectieve
watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2
jo. art. 4 lid 2 onder a in Waterleidingbesluit

9 lid 6

informeren verbruikers
over besluit tot afwijking,
en zo nodig adviseren
specifieke gevoelige
bevolkingsgroepen

-water, geleverd door waterleidingbedrijf:
regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder k in
Waterleidingbesluit
-water, geleverd door collectieve
watervoorziening: regelen o.g.v. art. 15a lid 2
jo. art. 4 lid 2 onder k

9 lid 7

informeren Commissie
over toegestane
afwijkingen
voor verpakt water mag
lidstaat geen afwijkingen
toestaan
lidstaten zorgen ervoor
dat materialen (in nieuwe
installaties) en stoffen die
bij de bereiding en
distributie van water
worden gebruikt, en
daardoor veroorzaakte
verontreinigingen, niet in
te hoge concentratie in
water achterblijven en
geen afbreuk doen aan de
bescherming van de
volksgezondheid
herziening Bijlagen

beschrijven in Nota van Toelichting bij wijziging
Waterleidingbesluit

toepassing van art 17 lid 1 jo. art. 45
-water, geleverd via collectief leidingnet: art. 19, 20, 21
en 22
-warm tapwater: regelen in Drinkwaterbesluit op grond
van art. 1 lid 6 jo art. 13 lid 3 onder e ten 2e dan wel
met toepassing van art. 43, 44 en 45
-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v.
art. 13 lid 5 in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. art. 13 lid 5 in
Drinkwaterbesluit
-warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo. art. 13
lid 5 in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v.
art. 13 lid 3 onder e in Drinkwaterbesluit jo. 13 lid 5
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo. 13 lid 3 onder e jo. 13
lid 5
-warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo. 13 lid 3
onder e jo. 13 lid 5
beschrijven in Nota van Toelichting bij opstellen
Drinkwaterbesluit

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

-materialen, gebruikt bij bouw en renovatie,
tenzij deze deel uitmaken van een gebouw:
regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder i en art. 15e lid
2, in Waterleidingbesluit
-chemicaliën, gebruikt door
waterleidingbedrijven: regelen o.g.v. art. 4 lid 2
onder i, in Waterleidingbesluit
-chemicaliën, gebruikt door collectieve
watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 15a lid
2 jo art. 4 lid 2 onder i, in Waterleidingbesluit

-materialen, gebruikt bij bouw en renovatie, tenzij deze
deel uitmaken van een gebouw: regelen o.g.v. art. 13
lid 3 onder c en art. 21 lid 2, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën, gebruikt door drinkwaterbedrijven:
regelen o.g.v. art. 13 lid 3 onder c, in
Drinkwaterbesluit
-chemicaliën, gebruikt door collectieve
watervoorzieningen: regelen o.g.v. art. 17 lid 1 jo art.
13 lid 3 onder c, in Drinkwaterbesluit
-chemicaliën en materialen, gebruikt bij voorziening
warm tapwater: regelen o.g.v. art. 1 lid 6 jo art. 13 lid
3 onder c, in Drinkwaterbesluit

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

9 lid 8
10

11
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artikel
(lid)
richtlijn
98/83

beknopte inhoud

Artikel in Waterleidingwet

Artikel in voorstel Drinkwaterwet

12

Comitologie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

13 lid 1

informeren verbruikers
over kwaliteit water

-water, geleverd door waterleidingbedrijf:
regelen o.g.v. art. 4 lid 2 onder k ten 1e in
Waterleidingbesluit
-water, geleverd door collectieve
watervoorziening: regelen o.g.v. art 15a lid 2 jo
art. 4 lid 2 onder k ten 1e in Waterleidingbesluit

13 lid 2

lidstaten publiceren
driejaarlijks verslag over
drinkwaterkwaliteit
toezending verslag aan
Commissie
vaststellen vorm en
minimuminhoud verslagen
via Comité-procedure
Commissie publiceert
samenvattend verslag
tijdschema voor naleving
lidstaten kunnen verzoek
indienen voor langere
implementatietermijn
intrekking Richtlijn
80/778 en
overgangsrecht
omzetting in nation.
wetgeving
inwerkingtreding en
adressaten

toegevoegd Hoofdstuk VA

-water, geleverd door drinkwaterbedrijf: regelen o.g.v.
art. 13 lid 3 onder e ten 1e in Drinkwaterbesluit
-water, geleverd door collectieve watervoorziening:
regelen o.g.v. art 17 lid 1 jo. art. 13 lid 3 onder e ten
1e in Drinkwaterbesluit
-warm tapwater: regelen o.g.v. art 1 lid 6 jo. art. 13
lid 3 onder e ten 1e in Drinkwaterbesluit
Art. 37, 38 en 39

behoeft geen implementatie

Behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie
behoeft geen implementatie

Behoeft geen implementatie
Behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

Behoeft geen implementatie

behoeft geen implementatie

Behoeft geen implementatie

13 lid 3
13 lid 4
13 lid 5
14
15
16
Bijlage IV
V
17
18 en 19
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