
Verzamelen van informatie
over PFAS voor het verbod
Door landen die samenwerken aan het 
opstellen van het restrictiedossier.

In kaart brengen
waar PFAS voor wordt gebruikt
Door landen die meewerken aan het 
restrictiedossier.

Verzamelen, bestuderen en 
verwerken tot dossier 
Door landen die meewerken aan het 
restrictiedossier. 

Opinievorming
Iedereen kan nu inspraak hebben in het 
dossier en informatie aanleveren.

Onderhandeling
in Brussel

Tijdlijn
verbod op het gebruik
van PFAS

2020 Voorbereiding

2021 Dossier opstellen

2023 Dossier indienen en opinievorming

2024 Vervolg opinievorming

2024 Voorstel Europese Commissie
en Onderhandeling

2025 Besluitvorming

Start restrictieproject
Nederland samen met
Duitsland, Zweden, Denemarken, en Noorwegen 

Aankondiging door het ministerie van I&W
dat Nederland PFAS sto�en wil aanpakken

Registry of Intention
ECHA houdt een intentieregister bij waarin wordt aangegeven 
wanneer een nieuw beperkingsdossier voor een bepaalde stof bij 
ECHA zal worden ingediend volgens planning. Op die manier kunnen 
belanghebbenden -burgers, bedrijven en autoriteiten - zich 
voorbereiden op en deelnemen aan de raadplegingen tijdens de 
beperkingsprocedure.

Dossier indienen door gezamenlijke landen
bij ECHA

Gecombineerde RAC en SEAC opinie gereed

De Europese Commissie maakt een voorstel 
voor Europese wetgeving voor PFAS 

De wetgeving treedt in werking
Wetgeving wordt opgenomen in Annex XVII van de REACH 
verordening. 
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Tweede Kamer informeren over de voortgang door I&W

Oproep tot schri�elijk delen van informatie aan 
betrokken bedrijven, overheden en organisaties 

Informeren van stakeholders over het proces van het 
restrictiedossier en informatie uitwisselen over PFAS

Deelonderzoeken gereed

Tweede Kamer informeren over de voortgang van het 
restrictiedossier voor PFAS door I&W

Publieke consultatie door ECHA

Oproep tot het checken van informatie
Bedrijven hebben de gelegenheid om aanvullende informatie 
aan te leveren.

Opinie van het Comité
Risicobeoordeling (RAC) gereed 

Concept opinie van het Comité
SociaalEconomische Analyse (SEAC) gereed

Publieke consultatie
SEAC opinie
Europese wetenschappelijk comités vormen een wetenschappelijk 
standpunt over het dossier.




