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1. Wat is GenX 
 
GenX is de naam van een technologie die gebruikt wordt bij het produceren van anti-
aanbaklagen zoals teflon die voor pannen gebruikt wordt. Bij de GenX-technologie wordt 
gebruikgemaakt van fluorhoudende stoffen, die er samen voor zorgen dat een anti-
aanbaklaag bestand is tegen bijvoorbeeld hoge temperaturen en chemische middelen. Een 
deel van de fluorhoudende stoffen – de GenX-stoffen, ook wel GenX genoemd – komt 
tijdens het fabricageproces in de lucht of in afvalwater. Na een voorzuivering door de 
fabriek gaat het afvalwater naar de rioolwaterzuivering van een waterschap. 
 
2. Is GenX schadelijk? 
 
In Nederland gelden strenge emissie-eisen. Stoffen waarvoor het streven is om deze uit de 
leefomgeving te weren staan op een lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). GenX staat 
op de lijst met potentiële zeer zorgwekkende stoffen, dit zijn stoffen waarvan uit voorzorg 
de uitstoot wordt beperkt. Laboratoriumgegevens geven aan dat het mogelijk 
kankerverwekkend is voor de mens. Ook kan GenX effect hebben op de lever. Dit soort 
risico’s gelden wanneer mensen, dieren of planten langdurig met grote hoeveelheid GenX 
te maken krijgen. Volgens het RIVM leiden aangetroffen concentraties niet direct tot 
risico, maar passen ze niet bij het streven om GenX blootstelling te beperken.  
 
3. Hoe komt GenX in het riool- en oppervlaktewater terecht? 
 
GenX is via een meting van de regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)/Milieudienst 
Rijnmond (DCMR) aangetroffen in afvalwater van het bedrijf Indaver Industrial Waste 
Services in Hoek. Dit afvalwater komt via een gemeentelijke rioolpersleiding terecht op de 
rioolwaterzuivering Terneuzen van het waterschap. In de persleiding van de gemeente 
Terneuzen die het afvalwater richting de rioolwaterzuivering transporteert heeft een 
lekkage plaatsgevonden waardoor er afvalwater in het oppervlaktewater terecht is 
gekomen.  
 
GenX is een stof die moeilijk biologisch afbreekbaar is. Daardoor werken de door de 
waterschappen gebruikte biologische zuiveringstechnieken niet of nauwelijks. De stof blijft 
aanwezig en gaat door de zuivering heen. 
 
4. Wat wordt er gedaan om de lozing van GenX-houdend afvalwater te stoppen. 
 
Door de ILT en de andere bevoegde gezagen/overheden wordt verscherpt toezicht 
gehouden op de bedrijven waarvan bekend is dat ze GenX gebruiken in hun 
productieproces. Ook wordt een toezichts- en handhavingsstrategie ontwikkeld in 
samenwerking met RUD Zeeland/DCMR als bevoegd gezag.  
 
In Zeeland werken de betrokken organisaties Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, 
Waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Evides en RUD Zeeland/DCMR samen 
om de problematiek rondom GenX aan te pakken.  
 
  



 

5. Waar in Zeeland is GenX waargenomen? 
 
Ten gevolge van een breuk in de gemeentelijk persleiding tussen Indaver en 
rioolwaterzuivering Terneuzen is er Genx terechtgekomen in het water tussen de 
Willemkerkeweg en poldergemaal Braakman.   
 
Ook wordt GenX aangetroffen in het de Westelijke Rijkswaterleiding. Hier komt het 
gezuiverde water van de rioolwaterzuivering terecht.  
 
6. Moeten gebruikers rondom dit water voorzorgsmaatregelen nemen? 
 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het risico op de waargenomen locaties voor 
mens, dier en milieu laag is. Direct contact met het oppervlaktewater is door het RIVM 
onderbouwd veilig verklaard. Uit voorzorg wordt veedrenking en het onttrekken van water 
voor beregening ontraden. 
 
Bij direct contact met water kan opnamen van GenX plaatsvinden via inademen, 
huidcontact en via het inslikken van water. Bij de onderzochte locaties lijkt het gezien de 
relatief lage concentraties onwaarschijnlijk dat het inslikken van water leidt tot een risico. 
Dat geldt eveneens voor huidcontact of inademen.  
 
7. Neemt het waterschap maatregelen tegen GenX in het oppervlaktewater?  

Waarom niet of welke? 
 

RIVM adviseert het volgende: “Voor het beschermen van mensen die in direct contact 
komen met het oppervlaktewater, is het niet nodig om de concentraties in het water met 
spoed terug te brengen naar de normen voor GenX. De gevonden concentraties hebben 
zeer waarschijnlijk geen directe effecten op vissen en andere waterdieren en –planten.” 
Door verdunning zal de concentratie in het oppervlaktewater teruglopen, er is geen 
noodzaak om dit proces te versnellen. 

 
Het waterschap blijft het water op deze locaties nauwgezet controleren. We zien dat het 
GenX gehalte afneemt in het water waar het door de persleidingbreuk terecht is gekomen.  
De concentratie in het afvalwater dat door de rioolwaterzuiving behandeld wordt, 
varieert. Dit moet bij de bron, Indaver, aangepakt worden. De RUD Zeeland/DCMR is 
hiervoor bevoegd gezag en werkt hieraan via handhaving.  

 
8. Wat is de norm voor GenX in het water? 
 
Voor drinkwater is de richtwaarde 150 nanogram per liter. Deze voorlopige richtwaarde 
voor drinkwater geeft aan hoeveel er van een stof maximaal in het drinkwater mag zitten. 
Met andere woorden, deze richtwaarde geeft aan wat een veilig toelaatbare hoeveelheid is 
als je 70 jaar lang elke dag 2 liter water drinkt.  
 
Voor oppervlaktewater is de door het RIVM voorgestelde richtwaarde 118 nanogram per 
liter voorgesteld, een zogenoemde Milieukwaliteitsnorm (MKN). De MKN gaat uit van deze 
hoeveelheid als jaargemiddelde bij een langdurige blootstelling. Deze norm is berekend 
voor het scenario dat mensen levenslang dagelijks 115 gram vis eten uit oppervlaktewater 
met GenX.  
 
De norm voor oppervlaktewater ligt lager dan de norm voor drinkwater omdat deze gericht 
is op organismen en kleine waterdieren en –planten. Het risico is dat bijvoorbeeld vissen 
deze stoffen opslaan in hun vetweefsel en zo in de voedselketen terechtkomen.  



 

Ter verduidelijking: een nanogram is eenmiljardste gram, oftewel het gewicht van 
eenbiljoenste liter water.  

9. Wat doet het waterschap?  
 
Het waterschap bemonstert het afvalwater op de rioolwaterzuivering in Terneuzen en het 
oppervlaktewater rondom de lekkage. De monsters worden geanalyseerd door het 
laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, omdat het om een zeer specifieke 
analyse van een kunstmatige stof gaat, waar nog weinig wetenschappelijk van bekend is. 
Daarnaast zijn de medewerkers die op de rioolwaterzuivering werken en de mensen die 
betrokken waren bij het oplossen van de persleidinglekkage, geïnformeerd. Met de diverse 
betrokken partijen wordt afgestemd wat er moet gebeuren en welke (hygiëne)maatregelen 
er getroffen moeten worden. 
 
10. Zijn er mogelijk nog andere bronnen in Zeeland? 
 
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat er andere verdachte bronnen 
zijn, maar het waterschap blijft hier alert op.  
 
11. Gaat het waterschap ook bij andere rioolwaterzuiveringen in Zeeland meten? 
 
Omdat de rwzi Walcheren ook afvalwater ontvangt uit een industriële omgeving, hebben 
we daar ook metingen gedaan naar GenX. Op deze zuivering zijn geen opvallende waarden 
gevonden. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor andere lozingen, worden buiten de 
getroffen regio geen verdere metingen gedaan. Landelijk is onder regie van Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport onderzoek verricht naar de afvalwaterketen van GenX. 
 


