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Nood aan een Vlaams actieplan inzake PFAS
Vaststelling van diverse problemen verbonden aan deze
‘Forever chemicals’ (zie bodemvervuilingen, biomonitoring) bij
ons, in NL, VS, Scandinavische landen … (zie de vorige spreker)
Besef van vele hiaten inzake de aanpak van deze schadelijke
stoffen (en dit minder inzake reeds sterk gereglementeerde
lange keten PFAS zoals PFOS, PFOA), de focus ligt hierbij op
hiaten die op Vlaams vlak kunnen worden aangepakt
Nood aan het voorzien van een kader dat productieve
wisselwerking moet toelaten tussen betrokken overheden in
Vlaanderen, en kan inspelen op nationale en internationale
ontwikkelingen
Belangrijke Vlaamse actoren in dit proces gaan na mijn
tussenkomst uitvoeriger in op een aantal kernacties

Coördinatiewerkgroep risicobeheersing
chemische stoffen
•
•
•

•

•

Opgericht naar aanleiding van de totstandkoming van de
EU REACH-Verordening
Beoogde de verzameling van experten werkzaam binnen
het beleidsdomein inzake chemische stoffen
Hierin zitten vertegenwoordigers van diverse afdelingen
binnen het Departement Omgeving (Vergunningen,
handhaving, veiligheidsrapportage, Vlaams Planbureau
omgeving – milieu & gezondheid)
Ook de inzake chemische stoffen belangrijke
Agentschappen zitten hierin: OVAM, VMM, en waar dit aan
de orde is wordt ook het ANB/INBO betrokken
Vaak wordt ook het Agentschap Zorg en Gezondheid
betrokken

Coördinatiewerkgroep risicobeheersing
chemische stoffen (vervolg)
Naast REACH ook andere chemische stoffen topics, zoals de
nanomaterialen, de pesticiden, het cocktail-effect, de
hormoonverstoorders, instrumenten zoals (bio)monitoring, enz.
Door het Managementcomité van het Beleidsdomein belast met
de opmaak en de actualisering van het Vlaams Actieplan
Hormoonverstoring
Actuele ontwikkelingen (zie de eerdere uiteenzetting van Juan
– zie presentaties na deze) noopten in dit kader dus tot een
Vlaams actieplan inzake PFAS dat werd opgemaakt als deelplan
van dit inzake Hormoonverstoring
Het Managementcomité keurde het vanuit de werkgroep
voorgestelde actieplan goed op 18/02/20 (het finale OK volgde
eind april na detailwijzigingen aan de versie van 18/02)

Beslissing van het Managementcomité (MC)
Op 18/02/2020 eerste aanname van het PFAS actieplan
Vraag tot rapporteren inzake de opvolging en actualisatie
van de acties voorzien binnen deze deelstrategie van de
Vlaamse strategie inzake hormoonverstoring
mandaat van de Coördinatiewerkgroep risicobeheersing
chemisch stoffen tot actualiseren, aanpassen en
implementeren van deze deelstrategie
De goedkeuring werd verder verleend voor de overmaking
van dit document aan de instanties die terzake interesse
hebben laten blijken, zoals de Minaraad, andere overheden …
Het PFAS actieplan werd na haar finale aanname door het
MC overgemaakt aan het kabinet van Minister Demir (en er
werd meermaals teruggekoppeld aangaande de uitvoering van
diverse acties en de stand van zaken hiervan)

Het Vlaamse PFAS actieplan in een nutshell
Omschrijving van de problematiek en link met Europese en
Nationale ontwikkelingen;
Aanpakken van diverse lacunes inzake gereglementeerde en nietgereglementeerde PFAS en diens impact op milieu en gezondheid
Meerdere acties bleken zich op te dringen, waaronder:
acties inzake monitoring van het leefmilieu en biomonitoring;
acties ten aanzien van de bodemvervuiling;
acties gericht op emissies in water, en het garanderen van
inzake PFAS veilig drinkwater;
acties gericht naar specifieke vergunde inrichtingen en
handhaving
diverse acties om zicht te krijgen op de gezondheidseffecten en
het beperken van humane blootstelling aan PFAS
Acties waarbij diverse instrumenten van milieubeleid aan de orde
zijn (bepalen van richtwaarden, bepalen van meetmethodes …)

Uitvoering van het PFAS-actieplan
Geen inspraak van betrokkenen bij de opmaak van het
actieplan want d.i. geen reglementair vereist plan
Wel inspraak bij de uitvoering van diverse acties die impact
zullen hebben op diverse sectoren, activiteiten, …
Een eerdere stand van zaken betreffende de uitvoering is te
vinden in het antwoord van Minister Demir op
Parlementaire vraag nr. 721 van F. Perdaens; waar mogelijk
komen recentere evoluties in verdere presentaties aan bod
Actualisering/aanpassing van het Actieplan kan vereist
blijken om te kunnen inspelen op nieuwe Europese of
nationale ontwikkelingen (zie bv. de realisatie van de
‘Chemical Strategy for sustainability’ – Mededeling van de
Commissie van 14/10/20) of andere ontwikkelingen die
hiertoe noodzaken. Deze evt. updates blijven vlot mogelijk.

