
Titel    

  
Openbare raadpleging over de beleidsopties met betrekking tot de vaststelling 

van minimumkwaliteitsvoorschriften voor hergebruikt water in de Europese 

Unie 

Beleidsterreinen 

  Landbouw, klimaatactie, milieu, voedselveiligheid, interne markt, industrie, 

ondernemerschap en kleine en middelgrote ondernemingen, volksgezondheid, 

handel 

Doelgroepen 

  Alle burgers en organisaties worden uitgenodigd om te reageren op deze 

raadpleging. 

Raadplegingsperiode  

                          Van 28.10.2016 tot en met 27.1.2017  

Doel van de raadpleging   

  De Europese Commissie houdt deze raadpleging om te peilen naar de mening van 

belanghebbenden en burgers over de beleidsopties met betrekking tot de vaststelling 

van minimumkwaliteitsvoorschriften voor hergebruikt water in de Europese Unie. 

De doelstellingen van deze raadpleging zijn: 

 het vergaren van informatie en gegevens over de voordelen van en obstakels 

voor een verdere ontwikkeling van hergebruik van water in de Europese 

Unie die niet door middel van bureauonderzoek en aanvullende 

gegevensbronnen kunnen worden gevonden;  

 informeren en feedback mogelijk maken, door een brede groep van 

belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om hun mening, feedback en 

perceptie te geven over de minimumkwaliteitsvereisten voor hergebruikt 

water in de Europese Unie.  

Ga naar de website van het initiatief voor meer informatie over de acties die de 

Europese Commissie opzet om een verdere ontwikkeling van het hergebruik van 

water in de Europese Unie te bevorderen. 

Lees de privacyverklaring bij deze raadpleging voor meer informatie over de 

verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw bijdrage. 

Hoe kunt u uw bijdrage indienen? 

  U kunt reageren op deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. 

De vragenlijst is beschikbaar in 23 officiële talen van de EU. U kunt in al deze talen 

reageren. Gezien de mogelijke vertraging bij het vertalen van de antwoorden in 

bepaalde talen, wijzen wij u erop dat u door uw reactie in het Engels, Frans, Duits, 

Spaans en Italiaans in te dienen de Commissie kan helpen om de antwoorden sneller 

te verwerken. 

Wegens de gebruikte methodologie is het nodig dat u alle vragen beantwoordt. U 

kunt echter ook "Ik weet het niet" antwoorden. Er zijn ook vrijetekstvelden waarin u 

alternatieven kunt geven voor de opties in meerkeuzeantwoorden. 

U kunt op elk moment pauzeren en later weer verdergaan. Zodra u uw antwoorden 
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hebt ingediend, kunt u een kopie van uw ingevulde reacties downloaden. 

U zult worden gevraagd om samen met uw reacties wat achtergrondinformatie over 

uzelf te geven (uw naam als particulier of organisatie, het soort organisatie of 

bedrijf, uw registratienummer in het transparantieregister indien van toepassing, het 

land waarin u actief bent). Al deze informatie is verplicht om uw reactie te kunnen 

verwerken. U hebt echter wel de mogelijkheid om uw reactie anoniem te laten 

publiceren (zie: "Bescherming van persoonsgegevens"). 

Bekijk de vragenlijst 

Referentiedocumenten 

  
Aanvangseffectbeoordeling 

Bevordering van waterhergebruik in de Europese Unie 

Verslag van een vorige openbare raadpleging over hergebruik van water  

Contactgegevens van de bevoegde dienst 

  Directoraat-generaal Milieu – Eenheid C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Europese Commissie 

Directoraat-generaal Milieu 

Kamer: BU 9 – 4/173 

B-1049 Brussel 

BELGIË 

   

Bekijk de reacties 

  In het kader van het Europees Transparantie-initiatief vraagt de Commissie 

organisaties (waaronder ngo's, beroepsverenigingen, ondernemingen enz.) die aan 

openbare raadplegingen wensen deel te nemen de Commissie en het publiek 

informatie te verstrekken over wie en wat zij vertegenwoordigen, hun doelstellingen, 

financieringsbronnen en -structuren, door zich in te schrijven in het 

transparentieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. 

 Reageert u namens een geregistreerde organisatie, vermeld dan het 

registratienummer van uw organisatie in de vragenlijst. Uw reactie wordt dan 

beschouwd als het standpunt van uw organisatie. 

 Als dat nog niet eerder is gebeurd, kunt u uw organisatie nu registreren. Keer 

daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als geregistreerde organisatie 

in te dienen. 

Bij de analyse van de reacties worden bijdragen van organisaties die zich niet 

hebben geregistreerd, beschouwd als particuliere bijdragen, tenzij zij erkend zijn als 

representatieve belanghebbende op grond van het Verdrag (Europese sociale 

dialoog, art. 154-155 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie). 
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Resultaten van de raadpleging en vervolgstappen 

  De Commissie verbindt zich ertoe feedback te geven op raadplegingen. Een kort 

feitelijk overzicht en beknopt verslag over de resultaten van de raadpleging zullen 

op de evaluatiewebsite worden gepubliceerd. 

Bescherming van persoonsgegevens  

  De reacties op deze openbare raadpleging worden gepubliceerd op het internet, 

samen met uw persoonsgegevens, tenzij u aangeeft dat uw reactie anoniem 

gepubliceerd moet worden of niet gepubliceerd mag worden (zie vragenlijst). 

Raadpleeg de website van de Commissie over de bescherming van 

persoonsgegevens en de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging voor 

meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw bijdrage. 

De vragenlijst biedt u verschillende opties voor de publicatie van uw gegevens. 

Ongeacht de optie die u kiest, kan uw bijdrage het voorwerp uitmaken van 

verzoeken om toegang tot documenten overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1049/2001. In dat geval wordt het verzoek beoordeeld aan de hand van de 

voorwaarden die in de verordening vermeld staan en in overeenstemming met de 

toepasselijke regels voor gegevensbescherming. 

Specifieke privacyverklaring  

De website is beschikbaar in het Engels en in 22 andere officiële talen van de EU: 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 
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