
EUROPESE DRINKWATERRICHTLIJN   

Voor betere kwaliteit en toegang tot drinkwater

Op 12 januari 2023 treedt er nieuwe wetgeving in werking. Dit komt doordat de Drinkwater-
richtlijn in 2020 is herzien en omgezet in nieuwe regelgeving. De richtlijn verplicht EU-
lidstaten om de toegang tot en de kwaliteit van drinkwater te verbeteren. Op veel punten 
voldoet Nederland al aan de verplichtingen. Maar op verschillende onderwerpen betekent 

de nieuwe Drinkwaterrichtlijn een belangrijke verandering.  

 
Waarom een nieuwe richtlijn? 

De aanleiding voor de nieuwe Drinkwaterrichtlijn zijn nieuwe technische ontwikkelingen en 
wetenschappelijke inzichten, maar ook een Europees burgerinitiatief, Right2Water. Dit sluit 
aan op het duurzame ontwikkeldoel van de EU: ‘Verzeker toegang tot duurzaam beheer 
van water en sanitatie voor iedereen.’ Zo moeten lidstaten zorgen voor goede kwaliteit van 
drinkwater, tapwater promoten en zorgen voor voldoende tappunten op openbare plekken. 
De achterliggende gedachte hierbij is ook het verminderen van gebruik van flessenwater om 
het plasticafval terug te dringen.   

Wat gaat er veranderen? 

Voor Nederland zijn er binnen de richtlijn acht belangrijke elementen:

 1.  Toegang tot drinkwater voor iedereen waarborgen  

 2.  Kwaliteit van de drinkwaterbronnen nog beter beheersen  

 3.  Rapportage over de risico’s voor kwaliteit en continuïteit van bron tot 
  kraan uniformeren en moderniseren. 

 4.  De zorg voor de kwaliteit van private drinkwaterbronnen uniformeren 
  en moderniseren.  
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 5.  Verbeteren van inzicht in de wijze waarop de risico’s rond legionella 
  worden beheerst.  

 6.  De aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen op kindlocaties intensiever 
  monitoren, en rapporteren over de voortgang van de sanering daarvan.  

 7.  De eisen voor bruikbare materialen en chemicaliën van bron tot kraan 
  uniformeren, zodat deze binnen de EU gelijk zijn. Producenten kunnen 
  met één toelating hun producten op de gehele EU-markt verkopen.  

 8.  Stoffen monitoren die mogelijk een probleem vormen voor de 
  drinkwaterkwaliteit.

Hoe pakken we dit aan?  

Het ministerie van IenW is, gezamenlijk met de ministeries van BZK, VWS, OCW en SZW, 
verantwoordelijk voor de implementatie van de Drinkwaterrichtlijn. Hiertoe zijn 8 clusters 
opgericht, elk verantwoordelijk voor één van de bovenstaande 8 thema’s. In de clusters 
werken de ministeries samen met verschillende organisaties, zoals drinkwaterbedrijven, 
gemeenten en provincies. Samen voeren wij de wijzigingen door in beleid én praktijk. 
Door deze implementatie met de stakeholders te doen, zorgen we voor kennisuitwisseling 
en een zo groot mogelijk draagvlak.  

De Drinkwaterrichtlijn is uiterlijk 12 januari 2023 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- 
en regelgeving. Het uitvoeren van onderzoek, risicoanalyses, monitoring en rapportages 
gebeurt momenteel op projectbasis. Na de implementatie zijn deze activiteiten structureel 
onderdeel van de drinkwatervoorziening. Wat er precies moet gebeuren, en hoeveel tijd de 
richtlijn daarvoor biedt, verschilt per cluster.   

Meer weten?
 
Alle regelgeving rondom de nieuwe Drinkwaterrichtlijn wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant en het Staatsblad. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met 
de Rijksoverheidslijn.

IMPLEMENTATIE
DRINKWATERRICHTLIJN

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-30720.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-450.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drinkwater

