
Onlangs heeft het RIVM nieuwe waternormen 
toegevoegd voor de oplosmiddelen ethaan-
1,2-diol, ethylacetaat, vinylacetaat, fenol, 
1-hepteen en ethoxypropylacetaat en voor 
de stof waterstofsulfide.  Ook is er nieuwe 
drinkwaterrichtwaarde voor sulfaminezuur en 
zijn er voor twee stoffen – boorzuur en diethyl 
ether – nieuwe luchtnormen toegevoegd.  

Dat deze normen gericht zijn op het beschermen 
van mens en milieu zal bekend zijn. Er zijn 
verschillende soorten normen. Zo zijn er normen 
voor oppervlaktewater, grondwater, sediment 
(waterbodem), bagger, grond en lucht. Als 
concentraties van stoffen in het milieu boven hun 
norm uitkomen, kunnen ze dus schade berokkenen.

De status van de normen verschilt. Er zijn wettelijke 
normen, die zijn opgenomen in Europese of 
Nederlandse wet- en regelgeving en die direct 
geldig zijn. Bij de Europese wetgeving gaat 
het om de Kaderrichtlijn water 2000/60/EG, de 
Richtlijn prioritaire stoffen 2013/39/EU en de 
Richtlijn luchtkwaliteit 2008/50/EG. Nederlandse 

wetgeving waarin normen zijn opgenomen, 
betreft (op dit moment) de Wet milieubeheer, het 
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, 
de Regeling monitoring kaderrichtlijn water, de 
Activiteitenregeling milieubeheer en de Circulaire 
bodemsanering.

Behalve de wettelijke normen zijn er ook 
beleidsmatige normen, die worden vastgesteld 
door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW). Deze normen kunnen bijvoorbeeld zijn 
opgenomen in een lozings- of emissievergunning 
en zijn getoetst in een wetenschappelijke 
klankbordgroep en een beleidsmatige werkgroep. 
Na de toetsing worden ze vastgesteld door een 
stuurgroep van IenW. 

Tot slot zijn er de indicatieve normen, die worden 
afgeleid via een beknopte methode als er snel een 
norm nodig is voor een vergunning.  Ook deze 
normen kunnen beleidsmatig worden vastgesteld. 
Bij de normen die onlangs zijn toegevoegd gaat 
het om indicatieve normen, die zijn aangevraagd 
in het kader van een vergunningsprocedure. In 
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het advies dat bij de stoffen is uitgebracht, staat 
onder meer beschreven wat de werkwijze van de 
klankbordgroep is geweest, informatie over de stof 
en de stofeigenschappen, en wat de conclusies 
zijn. 

Al deze informatie is te vinden via het Zoeksysteem 
Risico’s van stoffen op de website van het RIVM. 
Daar vind je trouwens alle informatie over een stof, 
niet alleen over de normen voor milieu en mens, 
maar ook over stoffenlijsten en gevaarsindelingen. 
Bij de milieunormen is de wetenschappelijk bron 
(het advies) opgenomen en aangegeven dat 
de norm beleidsmatig is vastgesteld door het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

En daarna komt natuurlijk het toetsen of 
normen worden overschreden. Dit gebeurt door 
concentraties van stoffen in het milieu te toetsen 

en beoordelen. Voor wie geïnteresseerd is en 
daar meer over wil weten, op de website van 
het Informatiepunt Leefomgeving staat hier veel 
informatie over. 

https://rvs.rivm.nl/nieuws/nieuwe-normen-juni-2022
Zoeksysteem | Risico’s van stoffen (rivm.nl)
https://rvszoeksysteem.rivm.nl/Stoffen
Milieu | Risico’s van stoffen (rivm.nl)
https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/normen/milieu
Toetsen en beoordelen - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)
https://iplo.nl/thema/water/monitoring-water/
toetsen-beoordelen/
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