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Kamerbrief stand van zaken PFAS-restrictie 

 

Aanleiding 
Tijdens het Commissiedebat Water van 21 november 2022 heeft de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat toegezegd dat u een brief zou sturen over “de stand 
van zaken van het wetsvoorstel verbod op PFAS, waarbij specifiek wordt gevraagd 
om in te gaan op het krachtenveld en de verwachte obstakels en knelpunten”. 1 

Geadviseerd besluit 
Akkoord gaan met de voorgestelde brief aan de Kamer en deze ruim voor het 
commissiedebat PFAS van 2 februari 2023 aan de Kamer zenden. 

Kernpunten 
 
Met deze brief informeert u de Kamer over het proces volgens welke het 
restrictievoorstel PFAS nu wordt voorbereid. Daarbij geeft u ook beknopt aan hoe 
volgens u het krachtenveld er uit ziet, en wat partijen die ‘obstakels en 
knelpunten’ zien kunnen doen om nog ontbrekende informatie aan te leveren. 
 
De Kamer heeft gevraagd deze brief vóór het voor het commissiedebat PFAS en 
gezondheidseffecten te sturen; dit debat staat nu gepland op 2 februari. 

Krachtenveld 
Er is grote politieke en maatschappelijke steun om de problemen veroorzaakt 
door PFAS aan te pakken. Wel zal er naar verwachting discussie komen over de 
gevolgen, scope en tempo. 

Toelichting 

Politieke context 
U heeft de Kamer meermaals geïnformeerd over de voorbereiding van het 
restrictievoorstel. U voert de motie uit (van de leden Bouchallikh en van Esch) die 
de regering verzoekt om zich binnen Europa in te zetten op het zo snel mogelijk 
realiseren van een volledig verbod op PFAS.2 
 
 

 
1 TZ202212-065 Kamerlid Koekkoek 
2 KST 28 089, nr. 202 
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