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Voorwoord

Het leven kan soms gek lopen.

Als ik niet tijdens het vak Overheid en privaatrecht een flitsende PowerPoint
presentatie zou hebben gegeven, zou mijn docent Tijn Kortmann mij waarschijn-
lijk niet een paar dagen later gebeld hebben met de vraag of ik namens Utrecht 
deel wilde nemen aan de landelijke VAR-pleitwedstrijd. Dan zou ik wellicht nooit 
kennisgemaakt hebben met Rob Widdershoven, samen met Kathine Knijff de be-
geleider van ons team. Dan had ik hem een jaar later niet benaderd of hij mijn 
scriptie wilde begeleiden en zo was ik waarschijnlijk ook niet in het oog gespron-
gen bij Marleen van Rijswick en Peter Glas, die na de afronding van mijn scriptie 
iemand zochten om verder onderzoek te doen naar grensoverschrijdende water-
verontreiniging. Zo was ik nooit vier jaar lang op Achter Sint Pieter 200 aan de 
slag gegaan, had ik nooit de goede vrienden gemaakt die ik daar gevonden heb 
en had ik Sophie nooit ontmoet. Hoewel ik waarschijnlijk ook dan een gelukkig 
leven zou hebben geleid, zou de kans wel heel klein zijn geweest dat u nu dit 
voorwoord zou kunnen lezen.

Het schrijven van een proefschrift is niet altijd even leuk en makkelijk. Het ver-
eist intelligentie, kennis en doorzettingsvermogen. Alleen, die eigenschappen 
zijn – wel een noodzakelijke, maar – zeker geen voldoende voorwaarde om een 
promotietraject succesvol af te kunnen ronden. Zonder de hulp van anderen 
komt niemand ver. Veel hulp heb ik gekregen en daar zou ik hier graag een woord 
van dank aan willen wijden.

In de eerste plaats past het hier mijn promotoren prof. dr. B.J. Schueler en prof. dr. 
H.F.M.W. van Rijswick te noemen. Marleen, jij enthousiasmeerde me voor het on-
derwerp, wachtte nog een jaar op me tot mijn tweede studie klaar was en zorgde 
dat ik bij SBR aan de slag kon. Jij bent als geen ander thuis in de waterwereld 
en je weet ontzettend veel. De tekst die ik aanleverde werd altijd grondig van 
commentaar en zeer nuttige tips voorzien en je bood me tijdens mijn aanstelling 
vele kansen op publicaties en deelname aan projecten en congressen. Ik weet 
zeker dat de waterparel bij jou in zeer goede handen is. Ben, jij weet als geen 
ander tot de kern van de zaak door te dringen. Hoe complex de materie soms 
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ook voor me leek, jij ontleedde daaruit altijd in verbazingwekkend korte tijd het 
kernprobleem en deed suggesties voor de meest gerede oplossingsrichting, on-
geacht om welk probleem het ging. Ik heb veel van je geleerd. Heel veel dank aan 
jullie beiden.

Prof. dr. Ch.W. Backes, prof. dr. C.J. Bastmeijer, prof. dr. A.A. Freriks, prof. dr. 
L. Lavrysen, prof. dr. A.H.A. Soons en prof. dr. R.J.G.M. Widdershoven ben ik dank-
baar voor hun bereidheid zitting te nemen in mijn leescommissie en tevens voor 
hun waardevolle opmerkingen op het manuscript. Hiernaast verdienen ook de 
talloze andere mensen met wie ik van gedachten heb gewisseld op congressen en 
tijdens andere gelegenheden, mijn dank. Dat ik mijn ideeën zo vaak uit kon leg-
gen en kon toetsen aan de mening van anderen, heeft mijn gedachten gescherpt 
en de inhoud van dit boek zeker beter gemaakt.

Ook op financieel terrein heb ik hulp gekregen van buitenaf. Dit onderzoek is 
mogelijk gemaakt door een subsidie van verschillende Nederlandse waterbe-
heerders, te weten het toenmalige1 ministerie van Verkeer en Waterstaat, de pro-
vincies Limburg en Noord-Brabant en de waterschappen De Dommel, Aa & Maas, 
Brabantse Delta en Hollandse Delta. In het bijzonder wil ik Peter Glas en Saskia 
Leijdens danken voor hun inzet om deze financiering rond te krijgen.

Om dit boek praktisch gezien vast te kunnen houden en te kunnen lezen in een 
mooie opmaak zonder al te veel spelfouten, was de hulp onmisbaar van Titia 
Kloos, Titia Hijmans van den Bergh en Klaartje Hoeberechts van het Wiarda 
Instituut, Aleid Bos van APCtekst, José Verouden en tevens van Katelijne de Haan 
van Boom Juridische uitgevers. Hun allen ben ik zeer dankbaar voor de profes-
sionele en zeer snelle ondersteuning. GertJan van de Sluis en Nina Bontje ver-
dienen mijn hartelijke dank voor het op orde brengen van mijn soms chaotische 
voetnoten en literatuurlijst en voor het samenstellen van de registers met juris-
prudentie en regelgeving. Voor alle andere praktische ondersteuning kon ik altijd 
terecht op het SBR-secretariaat.

En dan mijn collega’s en met name mijn mede-lotgenoten: de promovendi die ik 
heb leren kennen op ASP, bij de REBO-promovendiraad en bij PrOUt. Ik ga jullie 
hier niet bij naam noemen, want jullie zijn simpelweg met te veel. Naast collega’s 
zijn jullie goede vrienden geworden en ik hoop nog heel lang die vriendschap te 
mogen koesteren. Zonder jullie zou het schrijven van dit boek een nog grotere 
beproeving zijn geweest dan het bij tijd en wijle al was; met jullie was promove-
ren eigenlijk gewoon een feest. L9, de bezinningsdagen, de PhD Days, PhD Drinks, 

1  Het ministerie bestaat thans niet meer onder die naam, maar is op 14 oktober 2010 samengevoegd 
met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.
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PhDerrick, PhD picknicks, PhD marathons, PhD kwartetten, PhDvanalles… ik zal 
stoppen nu, want met de mooie herinneringen die ik op ASP gemaakt heb, kan 
een heel nieuw proefschrift gevuld worden. Heel veel dank.

Daan en Herman Kasper, hoewel jullie ook alle dank uit de vorige alinea ten deel 
valt, moet ik hier nog kwijt hoe blij ik ben dat jullie tijdens mijn verdediging, als 
paranimfen, naast mij zullen staan. Tijdens de hectische periode van afronding is 
jullie hulp onmisbaar. Lees dit boek goed door; als ik een vraag niet weet, speel 
ik hem door aan jullie!

Lennart, hoewel het inmiddels voor ons beiden tijd wordt om de Stastokdreef 
te verlaten, ben ik blij dat ik jou als huisgenoot gehad heb. Om ad hoc mee te 
kunnen eten als ik weer eens een avond/weekend moest doorpakken, kwam fan-
tastisch uit. En als ik even afleiding nodig had, was je er ook altijd voor een goed 
gesprek of een leuke dvd. Ik hoop dat we elkaar nog lang blijven zien.

Pap en mam, jullie weten het al, maar ook hier mag ik niet nalaten te zeggen 
hoeveel ik jullie verschuldigd ben – al valt dat eigenlijk niet in woorden uit te 
drukken. Ook al staat het schrijven van een proefschrift wellicht ver af van jullie 
dagelijkse leven, jullie staan altijd voor me klaar, houden onvoorwaardelijk van 
me en geven me de geruststellende zekerheid dat – wat er ook gebeurt – ik altijd 
bij jullie terecht kan. Met zo’n goede basis kan ik met vertrouwen door het leven 
gaan en het onbekende verkennen.

Sophie, voor mij ben jij onlosmakelijk met dit boek verbonden. Zonder dit proef-
schrift, was jij niet in mijn leven geweest. Zonder jou, had dit proefschrift hier nu 
misschien niet gelegen. Je hebt voor me vertaald en met me meegedacht. Je hebt 
me geholpen, praktisch en moreel. Hoewel je het zelf niet wenst te geloven, ben 
je een enorme steun voor me geweest. En veel meer dan dat natuurlijk: je bent de 
belangrijkste persoon in mijn leven, dat jij zoveel interessanter, leuker en mooier 
maakt. Ik dank je daarvoor intens en ik dank mijn proefschrift voor jou.

Toen ik in de zesde klas van de middelbare school moest beslissen welke studie 
ik zou gaan volgen, dacht ik met informatica een goede en interessante keuze te 
maken. Eenmaal in de Eindhovense collegebanken, had ik spijt: ik vond het he-
lemaal niet leuk. Maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb! Die ene presentatie 
was anders nooit zo flitsend geweest…

Utrecht, september 2012
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Daar populieren trouw haar loop markeren
die grillig gaat, haast zonder overleg,

herkenbaar punt zo tussen ven en heg,
kan ik voortdurend op haar sporen teren.

Ik liep als kind al vaak door deze velden
van rijke gronden, zompig zacht moeras,

en merkte eerst in het alleen zijn pas,
dat hier voortdurend starre regels gelden.

Die zekerheid, seizoenen gaan en komen,
het eeuwigdurend stuwen van de stroom,

gaf richting aan mijn vage kinderdromen.
Het waren wissels tussen vrij en vroom,

want in de schaduw van haar oude bomen,
houdt de rivier mijn ongeloof in toom.1

1  Aanleiding voor het onderzoek: de Dommelcasus

De rivier die hier zo fraai beschreven wordt, is de Dommel. Als klein stroompje 
ontspringt de Dommel in de Belgisch-Limburgse gemeente Peer, in de moerassen 
en vennen van de Donderslagse Heide. Het daar opwellende grondwater stroomt 
via kleine kreekjes en slootjes naar de lager gelegen Maastrichtse Heide; pas hier 
is sprake van een beek. Via Overpelt en Neerpelt in de Belgische Kempen loopt 
de Dommel naar de Nederlandse grens, die zij iets ten zuiden van Schaft passeert 
om zo het gebied van het gelijknamige Nederlandse waterschap De Dommel in 
te stromen. Via Dommelen en Veldhoven bereikt het water Eindhoven en ver-
volgens meandert de rivier noordwaarts via Son en Breugel, Sint-Oedenrode, 
Boxtel, Gemonde, SintMichielsgestel en Vught naar ‘sHertogenbosch, om iets 
voorbij Engelen de Maas in te stromen, die het water uiteindelijk meevoert naar 
de Noordzee. De Dommel is een zogenoemde laaglandbeek, een riviertype dat 
zich kenmerkt door een breed beekdal en een onregelmatige stroomsnelheid. 
Dat komt doordat de voeding van de rivier afhankelijk is van regenwater en kwel, 
die via een stelsel van sloten en greppels, beekjes en riviertjes, in de hoofdstroom 
uitkomen. De Dommel kent wel 75 van zulke zijtakken. Het dal waardoor de 

1 ‘De Dommel’, Frans Hoppenbrouwers.
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Dommel stroomt heeft grote cultuurhistorische waarde en ook landschappelijk 
is het beekdal waardevol. Vooral tussen Eindhoven en Boxtel heeft de rivier nog 
veel van zijn oorspronkelijke, bochtige karakter behouden. 2

Hoewel een rivier als de Dommel aanleiding kan geven tot mooie woorden, zoals 
die van de Brabantse dichter Frans Hoppenbrouwers in het gedicht hierboven, 
zorgt ze ook voor een bepaald type problematiek. Het is immers een van de ken-
merkende eigenschappen van een rivier dat problemen zich kunnen doen gevoe-
len op een andere plaats en bij een andere persoon dan daar waar ze veroorzaakt 
zijn. Het stromende karakter van water zorgt voor een onderlinge afhankelijk-
heid tussen de gebruikers van dat water; het gebruik van de een kan – stroom-
opwaarts en stroomafwaarts – gevolgen hebben voor het gebruik van de ander. 
Dit boek gaat over deze problemen, met name in de gevallen waarin ze grens-
overschrijdend van aard zijn en de oorzaken en gevolgen in verschillende landen 
gelegen zijn. Vanuit die problematiek bezien, wordt een analyse gegeven van het 
huidige Europese systeem van waterregelgeving. Alvorens dat te doen, wordt 
hier deze problematiek geïntroduceerd aan de hand van een aantal voorbeelden.

De Dommel wordt al lange tijd door de mens gebruikt. Vermoedelijk stroomde de 
rivier vroeger sneller en was ze dieper uitgesneden in het landschap. Op enig mo-
ment is de mens begonnen met het kappen van de oeverbossen om er hooilanden 
van te maken. Rond 1450 was dit proces van ontbossing voltooid. Doordat zand 
hierdoor vrij spel kreeg, vormden zich plaatselijk stroomversnellingen en ging de 
rivier meanderen.3 Daarnaast werd de rivier actief door de mens gebruikt voor 
bevissing en de bouw van watermolens. De molenaars stuwden hiervoor het wa-
ter bij hun molen op, om er zo veel mogelijk profijt van te hebben. Dit belem-
merde vervolgens de doorstroming echter zodanig, dat stroomopwaarts over-
stromingen plaatsvonden en veel bezitters van landerijen langs de rivier overlast 
ondervonden. Door het stromende karakter van het water, deden de problemen 
zich op een andere plaats gevoelen dan daar waar ze veroorzaakt waren. Door 
de wederzijdse afhankelijkheid van de watergebruikers, was een gecoördineerde 
oplossing geboden.

Op 10 april 1546 vaardigde keizer Karel V dan ook een plakkaat uit om de over-
stromingen aan te pakken. Het plakkaat regelde ten eerste dat de waterpeilen 
bij de verschillende molens in de rivier vastgesteld werden: bij de molens wer-
den peilmerken (‘pegels’ genoemd) gezet, die de waterhoogte aangaven waaraan 
de molenaar zich te houden had. Ten tweede werd bepaald dat er jaarlijks in 
het voorjaar een paar dagen moesten zijn waarop alle molenaars hun molen en 
sluis moesten openzetten om het water de vrije loop te laten. Hierdoor had men 

2 BHIC De Dommel.
3 BHIC De Dommel.



Hoofdstuk 1

3

minder last van de beschreven overlast. Een gecoördineerde aanpak was hierbij 
noodzakelijk: bij ’s-Hertogenbosch werd begonnen met het openzetten van de 
sluizen en verder stroomopwaarts kwamen dan steeds de volgende molens aan 
de beurt, totdat uiteindelijk de gehele rivierloop vrij was en ook stroomopwaarts 
van de molens het water kon zakken.4

De hier beschreven oplossing slaagde, omdat een beslissing genomen werd waar-
bij de rivier in zijn geheel werd bekeken en een afweging werd gemaakt tussen alle 
belangen die er met het water gemoeid waren. Dit was waarschijnlijk de eerste 
keer dat zoiets in de Dommel gebeurde.5 Deze afweging kon goed gemaakt worden, 
omdat het beheer van het betreffende gebied toentertijd in één hand was.6

Maar wat als er niet één instantie is die zo’n beslissing kan nemen? In dat geval 
kan het moeilijker zijn om tot een bevredigende oplossing voor dit soort pro-
blemen te komen. Tussen de verschillende autoriteiten zal immers coördinatie 
van het beleid noodzakelijk zijn, hetgeen zeker niet vanzelfsprekend succesvol is. 
Deze situatie doet zich nogal eens voor, omdat rivieren zich niks aantrekken van 
administratieve grenzen. Hierdoor is in de regel het beheer verspreid over ver-
schillende autoriteiten. Voor rivieren die het grondgebied van meerdere landen 
beslaan, is dat zelfs per definitie het geval.

De Dommel is 120 kilometer lang, waarvan 35 kilometer op Belgisch grondge-
bied ligt en 85 in Nederland.7 De rivier is daarmee een klassiek voorbeeld van 
een grensoverschrijdende waterloop.8 Dat ook de Dommel zich niets aantrekt 
van administratieve grenzen, werd al door een inwoner van haar stroomgebied 
in dichterlijk dialect gesignaleerd:

Ze is altijd ‘n stuk van ons léve geweest
die Dommel, mee d’r kolke en draaië
mee d’r bedding van gras en d’r pluimkes van riet
die zu vrien’lijk in de weind nao oe zwaaië.
 
Van oorsprong is ze Bels, mèr wâ hindert dâ nou?
An de grens wordt ze gewoon Nederlandse
en zonder pepiere of geldig bewijs
kumt ze sierlijk ons land binnendanse!

4 BHIC De pegels van Karel V.
5 BHIC De pegels van Karel V.
6 Als hertog van de Bourgondische Nederlanden was Karel V heerser van het hertogdom Brabant. Het 

nu Belgische deel van de Dommel lag destijds op het grondgebied van het prinsbisdom Luik. Hoewel 
Karel V daar geen officieel vorst was, viel het – als protectoraat – wel binnen zijn invloedssfeer.

7 De Dommel, Gebied & cijfers, <www.dommel.nl/we-0/gebied-cijfers>.
8 Volgens art. 1 lid 1 van het Verdrag van Helsinki is een grensoverschrijdende waterloop een op-

pervlakte- of grondwater dat een grens tussen twee of meer Staten vormt, overschrijdt of daarop 
gelegen is.
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Gènne komies die d’r vraog nao d’r pas of triptiek
gènne sluitbôm die houdt ‘r daor tege
gèn douane die in d’r begazie moet zien:
ze is vrij op d’r kronk’lige wege.9

Dat niet alleen in de 16e eeuw, maar ook in onze tijd de wederzijdse afhankelijk-
heid de watergebruikers van de Dommel nog parten speelt, wordt duidelijk door 
het volgende voorbeeld. In Overpelt, een klein plaatsje in de Belgische Kempen, 
staat een zinkfabriek van het bedrijf Nyrstar. Deze fabriek loost dagelijks grote 
hoeveelheden zware metalen en andere verontreinigende stoffen in de Dommel. 
Nog geen zeven kilometer verderop bereikt het verontreinigde water Nederland 
waar het het gebied van waterschap De Dommel binnenstroomt. Hoewel het in 
1863 opgerichte waterschap in eerste instantie vooral tot taak had om de water-
overlast te beperken,10 heeft het heden ten dage tevens de plicht de waterkwa-
liteit in zijn gebied te beschermen en te verbeteren. Europese richtlijnen, in het 
bijzonder de Kaderrichtlijn water11 (hierna: KRW), stellen strenge eisen aan de 
toegestane concentraties schadelijke stoffen en aan de biologische en hydromor-
fologische gesteldheid van de rivier.12 Daarnaast heeft De Dommel te maken met 
op nationaal niveau vastgestelde normen.

De lozingen van Nyrstar bemoeilijken het waterschap in het behalen van de 
voorgeschreven waterkwaliteit. Vooral de stoffen cadmium, koper en zink vor-
men een probleem. Uit berekeningen over de periode 2003-2006 blijkt dat wan-
neer de Dommel Nederland binnenstroomt, het water reeds fors de Nederlandse 
nationale milieukwaliteitsnormen overschrijdt, alsmede de op Europees niveau 
vastgestelde normen. Het gaat dus om een normoverschrijding nog vóórdat 
Nederlandse verontreiniging aan het water is toegevoegd. Deze overschrijdingen 
bleken voor een zeer groot deel aan de lozing van Nyrstar te wijten met aande-
len van 81% (cadmium), 70% (koper) en 57% (zink).13 Volgens waterschap De 
Dommel kan niet voldaan worden aan de Europese normen als de lozingen van-
uit België niet afnemen. In tegenstelling tot het vorige voorbeeld, gaat het hier 
om een grensoverschrijdend probleem. De oorzaak van de problematiek ligt in 
een ander land dan waar de gevolgen zich doen gevoelen en er is geen evidente 
gemeenschappelijke hogere autoriteit die een simpele beslissing kan nemen om 
dit probleem op te lossen.

9 Uit ‘Ode aan de Dommel’, Jan Bruens.
10 BHIC De Dommel.
11 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststel-

ling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Pb. L 327 2000, 
p. 1-73.

12 Deze richtlijnen komen in de rest van dit onderzoek uitgebreid aan bod.
13 Meetgegevens van De Dommel. Meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij uit 2005 schet-

sen een vergelijkbaar beeld.
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Het waterschap heeft dus zelf – samen met de provincie Noord-Brabant – op ver-
scheidene manieren geprobeerd deze grensoverschrijdende problematiek aan te 
pakken. Nyrstar14 beschikte over een vergunning die dateerde uit 1986, waarin 
het aan het bedrijf vergund was de betreffende lozingen te doen. In 2005 heeft het 
waterschap de Belgische provincie Limburg formeel per brief verzocht de ver-
gunning van Nyrstar te herzien. Een jaar later is een ambtelijk uitwisselingsplat-
form opgezet om gegevens uit te wisselen met de Vlaamse Milieumaatschappij15 
en het ministerie van Leefbaarheid, Natuur en Energie.16 Begin 2007 bleek dat de 
Vlamingen voornemens waren om de lozingsnormen van Nyrstar aan te passen. 
Hoewel het ging om normen die scherper waren dan de vergunning uit 1986, wa-
ren ze voor De Dommel nog steeds veel te ruim om aan de Europese eisen te kun-
nen voldoen. Het waterschap heeft in het kader van de inspraakprocedure tegen 
de voorgestelde wijziging bezwaren aangevoerd en is gehoord door de provinci-
ale milieuvergunningscommissie. De nieuwe vergunning is echter in april 2007 
door de Vlaamse provincie Limburg verleend zonder aanpassing van de door De 
Dommel bestreden normen. De Dommel schakelde een Belgische advocaat in, 
ging tegen de vergunningverlening in administratief beroep bij de minister en 
tekende vervolgens – nadat dit beroep begin 2008 was afgewezen – annulatiebe-
roep aan bij de Belgische Raad van State waarin vernietiging werd gevorderd van 
het besluit van de minister. Naast dit juridische traject bleef De Dommel ambte-
lijk in overleg met de Vlaamse autoriteiten en ook informeel met de directie van 
Nyrstar zelf.

Dit voorbeeld, dat vanaf nu zal worden aangeduid als ‘de Dommelcasus’, maakt 
duidelijk dat grensoverschrijdende waterproblemen moeilijker op te lossen kun-
nen zijn dan gevallen waarin één autoriteit een beslissing kan nemen waarbij de 
rivier in zijn geheel wordt bekeken en een bevredigende afweging gemaakt kan 
worden tussen alle belangen die er met het water gemoeid zijn. De veroorzaker 
van de problematiek (Nyrstar/de Vlaamse overheid) voelt nauwelijks de gevol-
gen ervan en daarmee ook niet de noodzaak het probleem op te lossen. Na 6,5 
km is het verontreinigde water immers het land alweer uit. In dit soort gevallen 
kan het lastig zijn tot een beslissing te komen waar alle partijen het mee eens 
zijn, zonder een overkoepelende gemeenschappelijke autoriteit die dit kan af-
dwingen.

Naast het bewandelen van de hierboven beschreven bestuurlijke en juridische 
paden, laat De Dommel zich adviseren over de verdere juridische mogelijkhe-
den en risico’s. De vraag rees welke andere juridische instrumenten ingezet kun-

14 Destijds nog Umicore geheten.
15 De VMM is in het Vlaamse gewest – samen met de provincies en de gemeenten – bevoegd voor het 

beheer van de niet-bevaarbare waterwegen.
16 Het ministerie van LNE is bevoegd voor de bevaarbare waterwegen.
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nen worden om dit type problematiek tegen te gaan. Voor welke rechters kan 
er geprocedeerd worden? Door wie en op welke wijze is dat mogelijk? En wat 
levert dat dan op? Ook was er onduidelijkheid over de precieze eisen waar men 
aan moest voldoen. Eist Europa werkelijk dat de ene lidstaat verantwoordelijk is 
voor het opruimen van de verontreiniging van een andere lidstaat? En wat zijn 
de risico’s voor het waterschap als lokale waterbeheerder, indien Nederland als 
lidstaat niet voldoet aan de Europese eisen? In het licht van deze vragen heeft 
De Dommel contact gezocht met het Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid 
van de Universiteit Utrecht. Deze contacten vormden de directe aanleiding tot 
het hier voorliggende promotieonderzoek, dat uiteindelijk gefinancierd is door 
verschillende Nederlandse waterbeheerders die allen het probleem van grens-
overschrijdende effecten zien en soortgelijke vragen hebben als waterschap De 
Dommel.

Het voorliggende onderzoek gaat in op de hierboven genoemde vragen en tracht 
daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van de grensoverschrijdende 
waterproblematiek. In paragraaf 4 komt de probleemstelling aan de orde die ont-
wikkeld is naar aanleiding van deze vragen en die in de rest van dit onderzoek 
beantwoord wordt. De hierboven beschreven Dommelcasus zal daarbij als een 
rode draad door dit boek lopen en waar relevant, zal er telkens naar worden 
terugverwezen.

Het onderzoek is gestart in januari 2008 en afgerond in mei 2012. Eind 2010 
kwam het bericht dat het ambtelijk overleg en de druk van de opgestarte juri-
dische procedure van De Dommel uiteindelijk succes hebben opgeleverd: de 
lozings normen van Nyrstar zijn naar wens van het waterschap aangepast en het 
beroep bij de Raad van State is derhalve gestaakt. Inmiddels is volgens het water-
schap inderdaad een duidelijke verlaging te zien van de concentraties schadelijke 
stoffen die vanuit Vlaanderen in de Dommel terechtkomen. Het waterschap heeft 
aangegeven dat dit een aanzienlijke vooruitgang is bij zijn inspanningen om te 
voldoen aan de Europese eisen. De nakoming hiervan wordt nu in elk geval niet 
langer onmogelijk gemaakt door de uit Vlaanderen afkomstige verontreiniging.

Zoals in dit hoofdstuk betoogd zal worden, ontneemt het oplossen van de 
Dommelcasus geenszins de relevantie aan dit onderzoek. Hoewel uiteindelijk 
aan de wensen van De Dommel is voldaan en de grensoverschrijdende veront-
reiniging voldoende is afgenomen, kan niet gezegd worden dat dit een soepel en 
efficiënt proces is geweest. Het heeft jaren geduurd voor er iets veranderde en er 
was een gang naar de rechter nodig om de nodige druk uit te oefenen. Daarnaast 
had deze casus wellicht ook nog heel anders kunnen aflopen. Dit roept de vraag 
op of dit nu de beste manier is om grensoverschrijdende problemen aan te pak-
ken. Misschien is dat wel zo vanuit de optiek van een decentrale waterbeheerder 
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die op dit moment met deze situatie geconfronteerd wordt, maar het is de vraag 
of er niet iets mis is met het huidige systeem van Europees waterbeheer. Zoals 
hieronder zal blijken is de problematiek van De Dommel zeker niet uniek, maar 
wordt deze breed gevoeld. In de volgende twee paragrafen – die als introductie 
dienen voor de formulering van de probleemstelling – wordt duidelijk dat dit het 
Europese waterrecht als systeem kan ondermijnen.

2  Grensoverschrijdende verontreiniging, externaliteiten en verdeling

2.1  Grensoverschrijdende verontreiniging is een gegeven

Zoals gezegd, is de problematiek van de Dommelcasus niet uniek. De Dommel is 
slechts een kleine rivier in het stroomgebied17 van de Maas. Nederland deelt dit 
stroomgebied met vier andere Europese lidstaten. Daarnaast deelt Nederland de 
stroomgebieden van de Rijn, de Schelde en de Eems met nog meer andere lan-
den. Voor elk van deze vier stroomgebieden is Nederland het laatste land dat het 
water aandoet, alvorens het in de zee stroomt.

Elk land in een stroomgebied heeft in de regel een bepaalde verontreinigings-
behoefte. De inwoners, industrieën en overige bedrijven vervuilen door hun 
 activiteiten altijd in zekere mate het water. De verontreiniging die in al deze lan-
den aan het water wordt toegevoegd, cumuleert. Hoewel een deel vanzelf oplost 
(doordat bijvoorbeeld nieuw water uit zijstromen wordt toegevoegd en zo de 
concentratie aanwezige stoffen vermindert) of neerslaat op de bodem en der-
halve niet verder stroomt, gaat in de regel ten minste een deel van de veront-
reiniging mee de grens over om daar voor problemen te zorgen. Om die reden 
wordt vaak naar Nederland verwezen als ‘het afvalputje van Europa’. Hoewel er 
op deze kwalificatie wel wat valt af te dingen en Nederland zeker niet altijd het 
beste jongetje van de klas is,18 is het niet zonder reden dat Nederland als afval-
putje wordt aangeduid. Ter illustratie kan gewezen worden op figuur 1, dat dui-
delijk maakt dat voor bepaalde stoffen in de Nederlandse delen van alle vier de 
stroomgebieden grensoverschrijdende verontreiniging minstens de helft van de 
totale verontreiniging uitmaakt. De vraag naar instrumenten om hier iets tegen 
te doen zal dus door meerderen gedeeld worden. En Nederland is niet het enige 
Europese land dat zijn stroomgebieden moet delen. Wat te denken van een lid-
staat als Roemenië, dat als ‘afvalputje’ dient van het reusachtige stroomgebied 
van de Donau19 en daarmee water importeert van wel veertien andere landen? 

17 Ingevolge art. 2 onder 13 KRW, is een stroomgebied ‘een gebied vanwaar al het over het oppervlak 
lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium 
of delta in zee stroomt’. Dit begrip wordt hieronder nog uitvoeriger besproken.

18 Zie Uitenboogaart e.a. 2009.
19 Het meest internationale stroomgebied ter wereld, zie Wellman 2009, p. 10.
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Er kan gevoeglijk aangenomen worden dat grensoverschrijdende verontreini-
ging in grote delen van continentaal Europa een probleem vormt. Ter illustratie 
kan bijvoorbeeld gewezen worden op de Kalimijnenzaak20 (Nederland werd ge-
confronteerd met verontreiniging afkomstig uit Frankrijk), De Iffezheimcasus21 
(Nederland werd geconfronteerd met verontreiniging uit Duitsland), de zaak van 
de Tisza22 (Hongarije werd geconfronteerd met verontreiniging uit Roemenië) en 
de zaak van de Rába23 (Hongarije werd geconfronteerd met verontreiniging uit 
Oostenrijk).

Figuur 1: Aandeel van de Nederlandse waterverontreiniging uit binnen- en buitenland24

2.2  Externaliteiten in grensoverschrijdend verband

Wanneer de veroorzaker van problemen de gevolgen ervan niet meeneemt in 
zijn beslissing om te handelen zoals hij doet, is sprake van een externaliteit.25 

20 HvJ 30 november 1976, zaak 21/76, NJ 1977/494.
21 Zie Van Kempen 2008.
22 Zie Wellman 2009.
23 Ibid.
24 Emissieregistratie 2009.
25 In de economische wetenschap is een externaliteit een bijeffect of een gevolg van een economische 

activiteit die derden kan raken, zonder dat dit meegenomen is in de kostenafweging bij het beslissen 
tot die activiteit. Zie Cooter & Ulen 2012, p. 39.



Hoofdstuk 1

9

Dit kan bij grensoverschrijdende waterverontreiniging het geval zijn, als er geen 
norm is die de verontreiniger verantwoordelijk maakt voor de gevolgen van zijn 
verontreiniging elders.

Het is een algemeen uitgangspunt van de (milieu)economie dat negatieve exter-
naliteiten26 weggenomen moeten worden. Externaliteiten zijn een van de oorza-
ken van marktfalen27 en daarmee staat het bestaan ervan in de weg aan de wel-
vaartsmaximalisatie van de maatschappij als geheel: wanneer de gevolgen van 
problemen door een ander gevoeld worden dan door degene die ze veroorzaakt, 
is het niet evident dat deze problemen ook opgelost worden;28 de Dommelcasus 
maakt dit duidelijk. Doordat de veroorzaker van een externaliteit niet hoeft te 
betalen voor het veroorzaken van de schade, oefent hij te weinig zelfdiscipline uit 
om efficiënter te handelen.29 Hij handelt alsof de kosten voor het verontreinigen 
nul zijn, terwijl dat (voor de maatschappij als geheel) niet zo is.30

Er dient een mechanisme te zijn waardoor degene die de problemen veroor-
zaakt, ertoe wordt aangezet ze op te lossen. Milieuproblemen worden immers 
bij voorkeur bij de bron aangepakt omdat dat het meest efficiënt is.31 Gebeurt 
dat niet, dan is iemand anders er de dupe van en/of is de milieukwaliteit in het 
geding. Zoals gezegd, handelt de veroorzaker van een externaliteit alsof er geen 
kosten zijn verbonden aan de schade die hij veroorzaakt. Om het marktfalen te 
repareren, moeten dus maatregelen getroffen worden die ervoor zorgen dat de 
veroorzaker van de schade de kosten ervan wél meeneemt in zijn beslissing. Met 
andere woorden: de externaliteit dient geïnternaliseerd te worden.32

Het internaliseren vereist in de regel een overkoepelende autoriteit die dit kan 
afdwingen, iets dat bij grensoverschrijdende milieukwesties juist vaak ontbreekt. 
In die gevallen is samenwerking tussen de betreffende actoren de aangewezen 
weg om iets aan de externaliteiten te doen.33 Niet voor niets is het een reeds lang 
geaccepteerd uitgangspunt in het waterbeheer dat voor de bescherming van de 

26 Hoewel er ook positieve externaliteiten bestaan, zijn externaliteiten in de regel – en zeker op 
 milieugebied – meestal negatief.

27 Cooter & Ulen 2012, p. 39.
28 Althans, wanneer het vinden van een voor iedereen aanvaardbare oplossing niet kosteloos is. Dat is 

bij grensoverschrijdende afstemming in de regel het geval.
29 Cooter & Ulen 2012, p. 167.
30 Cooter & Ulen 2012, p. 39.
31 Zie bijvoorbeeld art. 2 lid 3 Verdrag van Helsinki en art. 191 lid 2 VWEU.
32 Een externaliteit is geïnternaliseerd, wanneer er een reden is het bijeffect/gevolg wél mee te nemen 

in de kostenafweging.
33 In de economische wetenschap vormen onderhandelingen slechts een efficiënte manier van in-

ternaliseren, indien het aantal onderhandelaars beperkt is (Cooter & Ulen 2012, p. 168-169). In 
het geval van het Europese waterbeheer, zijn het de lidstaten of oeverstaten die onderhandelen. 
Aangezien het daarbij om een beperkte groep onderhandelaars gaat, kan gezegd worden dat dit een 
efficiënt internaliseringsmechanisme is.
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waterkwaliteit in grensoverschrijdende waterlopen – waarbij overkoepelende 
autoriteiten in de regel ontbreken – internationale samenwerking cruciaal is. Zo 
stelt de preambule van het Verdrag van Helsinki34 dat een doeltreffende bescher-
ming van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren alleen kan 
worden gewaarborgd door intensieve samenwerking. De KRW, die het Verdrag 
van Helsinki (mede) beoogt te implementeren in de Europese Unie (punt 35 pre-
ambule KRW), herhaalt dit uitgangspunt door te stellen dat het welslagen van de 
richtlijn afhankelijk is van nauwe samenwerking. De richtlijn voegt daar tevens 
de vereiste van samenhangende actie op Europees, nationaal en lokaal niveau 
aan toe (preambule, punt 14). Wat in feite nodig is, is een gezamenlijk, gecoördi-
neerd waterbeheer.

2.3  Verdeling van de verontreinigingsruimte

Zoals hierboven bleek, heeft elk land in de regel een bepaalde verontreinigings-
behoefte. Tegenover deze behoefte tot verontreiniging staat de verontreinigings-
capaciteit van een rivier. Wanneer normen zijn opgesteld waaraan de waterkwa-
liteit moet voldoen, dan bepaalt het verschil tussen de feitelijke toestand van het 
water en de norm, de capaciteit die het water op een bepaalde plek biedt om 
verontreinigd te worden.35

Uit het voorbeeld van de Dommelcasus bleek al dat binnen Europa eisen worden 
gesteld aan de waterkwaliteit, hetgeen ertoe leidt dat de verontreinigingscapaci-
teit van Europese stroomgebieden eindig is. Landen kunnen niet ongelimiteerd 
het water verontreinigen, zonder daarmee de kwaliteitseisen te overschrijden. 
In het voorbeeld van de Dommelcasus was de verontreinigingscapaciteit al vol-
ledig verbruikt voordat het water Nederland binnenkwam. Deze schaarste van 
de capaciteit maakt dat het beheer van een stroomgebied in belangrijke mate 
een verdelingsvraagstuk is.36 In grensoverschrijdende stroomgebieden betekent 
dat sprake is van een verdelingsvraagstuk tussen oeverstaten. Bij deze verde-
lingsvraag speelt grensoverschrijdende verontreiniging een sleutelrol. Hierdoor 
beperkt ieder land immers de verontreinigingsruimte van stroomafwaarts gele-
gen landen, zoals uit figuur 1 al duidelijk werd. In figuur 2 is weergegeven hoe de 
verontreinigingsruimte stroomafwaarts kan afnemen bij cumulatie.37

34 Het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en inter-
nationale meren, getekend te Helsinki op 17 maart 1992.

35 Althans zolang de feitelijke toestand schoner is dan de norm voorschrijft.
36 Zie ook Van Rijswick 2008b, p. 8.
37 Het betreft hier een hypothetische situatie die niet gebaseerd is op daadwerkelijke cijfers. Iedere 

balk stelt de situatie in het bijbehorende land voor. Het witte deel geeft telkens de resterende ver-
ontreinigingsruimte aan. De verschillende grijstinten geven aan welk deel van de verontreinigings-
ruimte de voorgaande landen al opgebruikt hebben.
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Figuur 2: Afname van de vervuilingsruimte bij cumulatie in het Maasstroomgebied

Voor een goed functionerend watergebruik dienen er normen te zijn die aangeven 
welke gebruiker recht heeft op welk deel van de verontreinigingsruimte. Is dat 
niet het geval, dan wordt de verontreinigingsruimte overschreden en/of ontstaan 
er fricties tussen de oeverstaten omdat er niet genoeg verontreinigingsruimte 
overblijft. In de Dommelcasus bijvoorbeeld werden niet alleen de waterkwaliteits-
normen overschreden, maar was er tevens een gebrek aan verontreinigingsruimte 
in Nederland. Zoals gezegd, heeft elk land een bepaalde verontreinigingsbehoef
te. Dat daarin niet kan worden voorzien, kan tot problemen leiden. Iemand zal 
dus deze verdeling moeten vaststellen, opdat de oeverstaten er zich naar kunnen 
gedragen. Van Rijswick geeft aan dat de beste manier om iemand te beperken in 
zijn gebruiksrecht is, om door middel van in wettelijke regelingen vastgelegde 
normen aan te geven hoeveel verontreinigd mag worden. Dit is in het belang van 
de rechtszekerheid, vloeit voort uit het legaliteitsbeginsel38 en maakt het voor 
de burger mogelijk zich erop te beroepen voor een rechter.39Indien een gemeen-
schappelijke autoriteit ontbreekt om deze normen vast te stellen, zullen de oe-
verstaten hier middels samenwerking in moeten voorzien.

De vraag kan nu gesteld worden op welke wijze de huidige Europese regelgeving 
rekening houdt met, en een oplossing biedt voor, deze problemen. Voordat in 
paragraaf 4 de probleemstelling van dit onderzoek wordt geformuleerd, geeft 
paragraaf 3 eerst nog een korte introductie op deze regelgeving.

38 Hierop kan een handhavende overheid zich immers beroepen bij het inzett en van instrumenten.
39 Van Rijswick 2008b, p. 29.
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3  Europees stroomgebiedbeheer

De Europese waterregelgeving is voornamelijk neergelegd in een aantal richt-
lijnen, waarvan de Kaderrichtlijn water40 (hierna: KRW) wordt gezien als de be-
langrijkste pijler in het huidige Europese waterbeleid.41 Vóór de komst van de 
KRW bestond de Europese waterwetgeving uit een lappendeken van verschil-
lende soorten richtlijnen en hun onderlinge samenhang was niet altijd even dui-
delijk. Per type watergebruik en type vervuiling was er wel een aparte regeling.42 
Met de KRW werd beoogd orde te scheppen in deze wirwar en zo het Europese 
waterbeleid transparanter en doeltreffender te maken. De KRW heeft, naast 
deze herordeningsoperatie, meerdere nieuwe elementen geïntroduceerd in het 
Europese waterbeheer, waarvan hier met name de stroomgebiedbenadering van 
belang is.43

Ingevolge artikel 2 onder 13 KRW is een stroomgebied ‘een gebied vanwaar al het 
over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel 
meren door één riviermond, estuarium of delta in zee stroomt’. Voor een gegeven 

40 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststel-
ling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Pb. L 327 2000, 
p. 1-73.

41 Voorwoord van de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Economisch en Sociaal Comité, COM(2000), 477 def. 26 juli 2000.

42 Te denken valt aan een Grondwaterrichtlijn (Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 december 1979 
betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing 
van bepaalde gevaarlijke stoffen, Pb. L 020 1980, p. 43-48), een Viswaterrichtlijn (Richtlijn 78/659/
EEG van de Raad van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of ver-
betering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van vissen, Pb. L 222 1978, p. 1-10), een 
Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwali-
teit van het zwemwater, Pb. L 31 1976, p. 1-7), twee Drinkwaterrichtlijnen (Richtlijn 75/440/EEG van 
de Raad van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd 
voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten, Pb. L 194 1975, p. 26-31 en Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 
water, Pb. L 330 1998, p. 32-54. De eerste richtlijn zag op de bescherming van het oppervlaktewater 
waaruit drinkwater gewonnen wordt, de tweede op de kwaliteit van het product drinkwater op het 
moment dat het bij de consument terechtkomt), de Richtlijn aquatisch milieu (Richtlijn 76/464/EEG 
van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, Pb. L 129 1976, p. 23-29, 
inmiddels vervangen door Richtlijn 2006/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 fe-
bruari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het 
aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, Pb. L 64 2006, p. 52-59) en haar vijf doch-
terrichtlijnen (Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG), een 
Schelpdierwaterrichtlijn (Richtlijn 79/923/EEG van de Raad van 30 oktober 1979 inzake de vereiste 
kwaliteit van schelpdierwater, Pb. L 281 1979, p. 47-52), de Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG 
van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen, Pb. L 375 1991, p. 1-8) en de Richtlijn stedelijk afvalwater (Richtlijn 
91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, Pb. L 135 
1991, p. 40-52).

43 Naast de stroomgebiedbenadering zijn vooral nieuw een integraal waterbeleid volgens de water-
systeembenadering, een governance-aanpak, publieke participatie en de introductie van een aantal 
biologische waterkwaliteitseisen. Deze andere elementen komen – meer en minder uitgebreid – in 
de rest van dit onderzoek aan de orde.
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waterlichaam vinden alle verplaatsingen van het water over land dan ook plaats 
binnen de grenzen van één stroomgebied. Dat betekent dat de afhankelijkheid 
tussen watergebruikers in de regel ook slechts binnen stroomgebieden speelt.44 
Een beheer op stroomgebiedniveau is daarmee een goede manier om beslissin-
gen te kunnen nemen waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van 
alle watergebruikers. Om die reden is in de KRW het stroomgebied gekozen als 
de eenheid van waterbeheer.45

Het beheer van het water vindt volgens het huidige Europese systeem – kort-
gezegd – als volgt plaats.46 Zoals gezegd, is de geldende waterregelgeving in de 
Europese landen voor een belangrijk deel afkomstig uit op Europees niveau vast-
gestelde richtlijnen die door de lidstaten geïmplementeerd moeten worden. In 
die richtlijnen47 is vastgelegd aan welke eisen de waterkwaliteit in de lidstaten 
moet voldoen. In de KRW is als belangrijkste doel bepaald dat al het water in 
de Unie in 2015 in een ‘goede toestand’ moet verkeren (zie artikel 4 KRW). Wat 
dit precies inhoudt, komt in hoofdstuk 3 aan de orde, maar hier kan al wel vast 
vermeld worden dat deze eis in elk geval niet ziet op de verdeling van de veront-
reinigingsruimte onder lidstaten. De eisen aan de waterkwaliteit zijn voor alle 
lidstaten hetzelfde;48 het is niet zo dat ze de verontreinigingsruimte van de ene 
lidstaat beperken ten faveure van een andere, benedenstroomse lidstaat.

De lidstaten voeren vervolgens het beheer uit om aan deze eisen te voldoen. 
Volgens de KRW is dit voornamelijk een proces van planvorming, dat verloopt 
in cycli van zes jaren. In stroomgebiedbeheersplannen worden op onderdelen 
nadere normen voor de waterkwaliteit gesteld en wordt – in een bijgevoegd 
maatregelenprogramma – uitgewerkt met welke maatregelen de lidstaten de 
doelen in de betreffende planperiode zullen bereiken. Deze maatregelen dienen 
operationeel te zijn uiterlijk drie jaren voordat aan de normen moet zijn voldaan 
(artikel 11 lid 7 KRW). Dit betekent dat de eerste maatregelen al in 2012 opera-
tioneel moeten zijn.

44 Hierbij is niet meegenomen dat de effecten van meerdere stroomgebieden wel kunnen cumuleren 
in de zee, nadat het water het stroomgebied heeft verlaten. Deze problematiek is evenwel geen 
onderdeel van het voorliggende onderzoek.

45 Formeel is de eenheid van beheer het stroomgebiedsdistrict: het gebied van land en zee, gevormd 
door één of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwate-
ren (art. 2 onder 15 KRW). Wessel noemt onder meer de volgende voordelen van stroomgebiedbe-
heer: de grenzen zijn van nature gegeven en tamelijk permanent, de bronnen van verontreiniging 
liggen veelal binnen het stroomgebied, er bestaat een samenhang tussen boven- en beneden-
strooms land- en watergebruik en het watergebruik en de watergebruikers zijn duidelijk te identifi-
ceren (Wessel 2000, p. 176).

46 Een uitgebreidere beschrijving van het relevante Europese waterrecht volgt in hoofdstuk 3.
47 Of, zoals in hoofdstuk 3 duidelijk zal worden: op basis van die richtlijnen.
48 Althans de eisen die op Europees niveau worden vastgesteld. De procedure die beschreven wordt 

voor de vaststelling van eisen op nationaal niveau, vermeldt evenmin iets over hoe met de verde-
lingsvraag moet worden omgesprongen.
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Voor elk nationaal deel van een stroomgebied wijzen de lidstaten voor het beheer 
een bevoegde autoriteit aan (artikel 3 lid 2 KRW). Voor internationale stroomge-
bieden is dus niet gekozen voor één overkoepelende autoriteit om een stroomge-
bied te beheren, maar zijn meerdere autoriteiten – en dus meerdere lidstaten – 
bevoegd voor hun respectievelijke nationale delen. De lidstaten moeten zich wel 
gezamenlijk inspannen voor samenwerking binnen een stroomgebied, middels 
een coördinatie van de maatregelenprogramma’s in de internationale stroomge-
biedsdistricten (artikel 3 lid 4 KRW).

De insteek van dit systeem is dus een nadruk op samenwerking, hetgeen cruciaal 
is om te voldoen aan de gestelde eisen en om de verdelingsvraag vorm te geven. 
Het bestrijden van externaliteiten lijkt daarmee aan de lidstaten te zijn overge-
laten.

4  Probleemstelling

De hierboven geschetste problematiek en de beschrijving van het Europese 
 waterbeheersysteem, doen de vraag rijzen of in het hedendaagse Europese 
systeem van waterregelgeving sprake is van een goed functionerend stroomge-
biedbeheer, waarbij de verontreinigingsruimte naar tevredenheid over de oever-
staten wordt verdeeld, de waterkwaliteit voldoende bescherming geniet en ex-
ternaliteiten op die manier voldoende geïnternaliseerd worden. Signalen wijzen 
erop dat samenwerking op dit punt slechts beperkt succesvol is. Deze materie 
komt aan de orde in hoofdstuk 5, maar hier is reeds vermeldenswaardig dat – in 
elk geval in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas – geen onderlinge afspra-
ken zijn gemaakt over de verdeling van de verontreinigingsruimte. Daarnaast 
leeft onder waterbeheerders het gevoel dat zij niet voldoende instrumenten heb-
ben om succesvol grensoverschrijdende verontreiniging tegen te gaan.

Om een normatief oordeel te kunnen geven over de Europese regelgeving, moet 
eerst duidelijk zijn wat verstaan dient te worden onder een ‘goed stroomgebied-
beheer’. Aan dit beheer kunnen verschillende eisen worden gesteld. Deze eisen 
vloeien ten eerste voort uit het internationaal gewoonterecht. Zoals in hoofd-
stuk 6 duidelijk zal worden, vormt het VN-waterlopenverdrag49 – hoewel het 
nog niet in werking is getreden – een uitdrukking van dit gewoonterecht. In dit 
verdrag liggen enkele eisen aan goed stroomgebiedbeheer besloten. Daarnaast 
komen deze eisen tot uitdrukking in het Verdrag van Helsinki.50 De Europese 
Unie is partij bij dit verdrag en de KRW is (mede) opgezet ter implementatie 

49 Verdrag inzake het recht betreffende het gebruik van internationale waterlopen anders dan voor 
scheepvaart, New York, 21 mei 1997.

50 Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internatio-
nale meren, Helsinki, 17 maart 1992.
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ervan (punt 35 considerans KRW). Hoewel er wellicht meer eisen aan goed 
stroomgebied beheer kunnen worden gesteld, zal dit onderzoek ingaan op twee 
specifieke eisen die uit deze verdragen voortvloeien.

Ten eerste volgt uit het VN-waterlopenverdrag (zie onder meer artikel 20 en ar-
tikel 21 lid 2) dat de betreffende waterloop beschermd dient te worden. Het gaat 
hier om de bescherming van de ecosystemen en de waterkwaliteit. Ook uit bijna 
elke alinea van de preambule van het Verdrag van Helsinki blijkt dat de bescher-
ming van het milieu een van de doelen van het verdrag is.51 De eerste vereiste van 
goed stroomgebiedbeheer is dus de bescherming van het milieu.

Ten tweede eist artikel 5 van het VN-waterlopenverdrag dat de oeverstaten van 
een internationale waterloop deze gebruiken op een redelijke en billijke wijze. 
Ook het Verdrag van Helsinki schrijft voor dat het gebruik van een internationaal 
stroomgebied geschiedt op basis van de redelijkheid en billijkheid (artikel 2 lid 2 
sub c). Zoals in hoofdstuk 6 duidelijk zal worden, betekent dit onder meer dat 
elke oeverstaat recht heeft op een redelijk en billijk deel van de verontreinigings-
ruimte van de waterloop. De tweede vereiste van goed stroomgebiedbeheer is 
dus het bewerkstelligen van een redelijke en billijke verdeling van de verontrei-
nigingsruimte.

Het doel van goed stroomgebiedbeheer is dus in beginsel tweeledig: het bewerk-
stelligen van een redelijke en billijke verdeling van de beschikbare verontreini-
gingsruimte52 en het effectief beschermen van het milieu.53 Bij het verontreinigen 
van een rivier dient men dus niet alleen beperkt te worden door de verontreini-
gingsbehoefte van anderen, maar ook door de intrinsieke waarde van het water 
zelf. Deze eisen liggen besloten in het internationaal gewoonterecht en komen 
tot uitdrukking in het Verdrag van Helsinki. Aangezien de KRW een implemen-
tatie vormt van het Verdrag van Helsinki, zou ook het Europese stroomgebied-
beheer aan deze twee eisen moeten voldoen.

De Europese wetgever onderkent blijkbaar het eerste vereiste van goed stroom-
gebiedbeheer, door in overweging 1 van de considerans bij de KRW te stel-
len: ‘water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als zodanig be-
schermd, verdedigd en behandeld moet worden’. Het tweede vereiste is zichtbaar 

51 Zie daarnaast art. 2 lid 6 en 7 van het Verdrag van Helsinki.
52 Zie ook Van Rijswick 2008b, p. 7.
53 In hoofdstuk 6 komt het internationale recht ten aanzien van grensoverschrijdende waterlopen 

uitgebreid aan bod. Hoewel het internationale recht meer dan slechts de twee hier behandelde 
beginselen kent, blijven de overige hier desondanks buiten beschouwing. Mijns inziens zijn de ove-
rige beginselen namelijk niet eisen die gesteld worden aan een goed stroomgebiedbeheersysteem, 
maar veeleer gedragsnormen voor oeverstaten. De hier genoemde doelen van goed stroomgebied-
beheer komen hier niet aan bod omdat een overzicht wordt gegeven van het internationale recht, 
maar omdat ze als kernelementen naar voren komen in de hier geschetste probleemanalyse.
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in  artikel 1, waarin vermeld wordt dat het een doel van de KRW is om bij te dra-
gen tot een billijk gebruik van water. Het is de vraag of de Europese waterregel-
geving – met de KRW voorop – deze aspiraties waarmaakt. Leidt het in de vorige 
paragraaf beschreven stroomgebiedbeheer daadwerkelijk tot een bescherming 
van zowel de belangen van de oeverstaten als van het natuurbelang van de eco-
systemen die met de waterloop samenhangen?

Het bestaan van de hierboven beschreven problematiek in de Dommel geeft aan-
leiding tot twijfel op dit punt. Het is dan ook de moeite waard in dit onderzoek de 
volgende centrale probleemstelling te beantwoorden:

Voldoet de Europese waterregelgeving aan de eisen die gesteld worden aan goed 
stroomgebiedbeheer, te weten een redelijke en billijke verdeling van de verontreini-
gingsruimte en een voldoende bescherming van de waterkwaliteit?

Deze probleemstelling noopt tot een aantal deelvragen. De verontreinigings-
ruimte wordt – naast de aanwezige vervuiling – bepaald door de eisen die aan 
de waterkwaliteit gesteld worden. Hier zal de vraag aan de orde komen op wel-
ke wijze deze verontreinigingsruimte over de lidstaten verdeeld wordt in de 
Europese regelgeving. Onderzocht dient dus te worden welke eisen het Europese 
recht stelt aan de waterkwaliteit en op welke wijze die eisen voor nationale wa-
terbeheerders gelden, indien zij geconfronteerd worden met grensoverschrij-
dende verontreiniging. Subvragen die hier weer bij horen zijn: is een waterbe-
heerder verplicht om te voldoen aan de Europese eisen aan de waterkwaliteit, 
in het geval dat een overschrijding van die eisen (mede) wordt veroorzaakt door 
verontreiniging vanuit een andere (lid)staat? Is een waterbeheerder ook ver-
plicht om te voldoen aan de Europese eisen aan de waterkwaliteit, voor zover 
het de waterkwaliteit in een andere lidstaat betreft, die door hem (mede) wordt 
beïnvloed? Wat is de juridische betekenis van deze verplichtingen (resultaats-/
inspanningsverplichtingen)? Zijn er situaties waarin de verplichtingen niet/in 
mindere mate gelden? En welke verplichtingen ten aanzien van de waterkwali-
teit vloeien uit het Europese waterrecht voort voor de nationale waterbeheer-
ders binnen lidstaten?

Uit het onderzoek zal blijken dat op Europees niveau bijzonder weinig geregeld 
is over de verdeling van de verontreinigingsruimte. Dit is voornamelijk aan de 
lidstaten zelf overgelaten. Daarnaast hebben ook zij een rol in het afdwingen van 
een voldoende bescherming van de waterkwaliteit. Een volgende deelvraag die 
voortvloeit uit de probleemstelling is dan ook welke juridische instrumenten er 
zijn om te zorgen dat er een redelijke en billijke verdeling tot stand komt en dat 
de waterkwaliteit overal in het stroomgebied gewaarborgd wordt. Bij de beant-
woording van die vraag wordt zowel aandacht besteed aan het inzetten van deze 
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instrumenten door de lidstaten als door de in die lidstaten aanwezige waterbe-
heerders. De nadruk ligt dus op instrumenten voor de gedupeerden van grens-
overschrijdende waterproblematiek en niet op instrumenten die een eventuele 
handhaver als de Europese Commissie ter beschikking staan. Hierbij valt te den-
ken aan het juridisch vormgeven van de samenwerking en aan het procederen 
volgens internationaal, Europees en nationaal recht. Andere bijkomende vragen 
zijn: welk effect kunnen deze instrumenten hebben? Kan ermee (tijdig) voldaan 
worden aan de genoemde verplichtingen? Wat is de slagingskans? Kan van lid-
staten en waterbeheerders redelijkerwijze worden gevergd dat zij deze instru-
menten inzetten?

5  Relevantie van het onderzoek

5.1  Wetenschappelijke relevantie

De beantwoording van de probleemstelling van dit onderzoek is vanuit juridisch-
wetenschappelijk oogpunt de moeite waard. Hoewel er reeds een uitgebreid al-
gemeen overzicht is van de Europese verplichtingen voor waterbeheerders,54 is 
nog onduidelijk hoever deze verplichtingen precies reiken in grensoverschrij-
dende gevallen en of zij er ook toe verplichten nageleefd te worden als de norm-
overschrijding niet door het betreffende rechtssubject is veroorzaakt. Bovendien 
is nog onduidelijk of de nieuwe kwaliteitseisen uit de KRW inspannings- of 
 resultaatsverplichtingen zijn. Een nauwgezette benadering van dit probleem, ge-
baseerd op de bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie, kan de juridisch-
wetenschappelijke inzichten op dit punt verder brengen.

Dit onderzoek vormt een belangrijke aanvulling op reeds bestaande literatuur 
op het gebied van de instrumenten die ingezet kunnen worden om de waterkwa-
liteit te waarborgen55 en over publiekrechtelijk en privaatrechtelijk procederen 
in het buitenland in het algemeen. Deze literatuur gaat nu nog onvoldoende in 
op het inzetten van deze instrumenten door (decentrale) overheden om er de 
vragen van dit onderzoek mee te kunnen beantwoorden. Bovendien zijn niet alle 
juridische instrumenten aan de orde gekomen. Ook op dit punt heeft het voorlig-
gende onderzoek dan ook een meerwaarde voor de juridische wetenschap.

Hoewel er reeds veel geschreven is over de betekenis van de Kaderrichtlijn water 
voor het hedendaagse Europese waterbeheer, ontbreekt nog juridisch onderzoek 
dat deze richtlijn evalueert vanuit het perspectief van het verdelingsvraagstuk. 
Een oordeel over de onderlinge afstemming van verplichtingen is niet beschik-

54 Zie bijvoorbeeld Van Rijswick 2008.
55 Bijvoorbeeld Freriks 1994, Van Rijswick 2001 en Van Kempen 2007 (de laatste specifiek m.b.t. 

privaat rechtelijk schadeverhaal).
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baar. Naast het geven van een overzicht van de verplichtingen en hun precieze 
reikwijdte en een catalogus aan instrumenten die waterbeheerders in dit soort 
gevallen kunnen inzetten, draagt het beantwoorden van de probleemstelling dan 
ook bij aan de theorievorming op het gebied van het delen van verantwoordelijk-
heden in het Europese waterbeheer. Door duidelijk te maken of het in Europa ge-
kozen systeem op dit punt goed functioneert, kan een waardeoordeel worden ge-
geven over dit type systemen, waarbij een overkoepelende autoriteit ontbreekt 
en andere oplossingen gezocht moeten worden om negatieve externaliteiten te 
bestrijden.

5.2  Maatschappelijke relevantie

Zoals uit de Dommelcasus blijkt, is er ook in de praktijk behoefte aan de be-
antwoording van veel aan de probleemstelling gerelateerde deelvragen. Een 
natio nale waterbeheerder die geconfronteerd wordt met grensoverschrijdende 
waterverontreiniging, bevindt zich in een ingewikkeld speelveld van gespreide 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en feitelijke beïnvloedingsmogelijkhe-
den. Deze zaken zijn verdeeld over verschillende overheidsniveaus en verschillen-
de landen, hetgeen deze materie buitengewoon complex maakt. Samenwerking 
blijkt lang niet altijd tot gewenste oplossingen te leiden; een gecoördineerde aan-
pak blijkt lastig om te bewerkstelligen. En dit soort problemen is niet uniek voor 
de Dommel; niet voor niets is er een apart verdrag aan grensoverschrijdende 
waterlopen gewijd om tot een gecoördineerd beheer te kunnen komen.56 Heldere 
antwoorden op deze deelvragen kunnen dan ook een behulpzaam gereedschap 
zijn in de handen van veel waterbeheerders in de Europese Unie om de proble-
men waarmee ze zich geconfronteerd zien, te lijf te gaan.

Het bestaan van grensoverschrijdende waterproblematiek is een feitelijk ge-
geven; niet alleen de Dommelcasus maakt dat duidelijk, maar ook de gegevens 
gepresenteerd in paragraaf 2.1. Zoals gezegd kan gevoeglijk worden aangeno-
men dat grensoverschrijdende verontreiniging in grote delen van continentaal 
Europa een probleem vormt.

Hoewel verontreiniging vanuit Nederlandse optiek een zeer in het oog springen-
de verschijningsvorm is, is het zeker niet de enige manier waarop het stromende 
karakter van water en de daaruit voortkomende afhankelijkheid van waterge-
bruikers tot problemen kan leiden. Grensoverschrijdende waterproblematiek 
kent vele vormen. Bovenstroomse kanalisatie van rivierbeddingen beïnvloedt 
de stroomsnelheid van het water benedenstrooms, hetgeen in sommige gevallen 
tot overstromingen kan leiden. Om deze reden werken onder meer de landen 
van het Maasstroomgebied samen in het ALFA-project, de Europese versie van 

56 Namelijk het zojuist genoemde Verdrag van Helsinki.
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‘ ruimte voor de rivier’.57 Maar waterproblematiek kan ook in de andere richting 
dan stroomafwaarts grenzen overschrijden. Uit het historische voorbeeld van het 
plakkaat van Karel V blijkt al dat overstromingen ook bovenstrooms veroorzaakt 
kunnen worden door een gebrek aan waterafvoer verderop. En wat te denken 
van vismigratie? In 1999 maakte Nederland afspraken met de Rijnoeverlanden 
over de verbetering van de visstand in de Rijn. Later werden soortgelijke afspra-
ken gemaakt in het Maasverdrag. Samen met Frankrijk, Zwitserland en Duitsland 
werden miljoenen euro’s geïnvesteerd in vistrappen, het uitzetten van jonge vis-
sen en het creëren van paaiplaatsen op strategische plekken in de hele loop van 
de rivier. Nederland beloofde in het Rijnverdrag om de verbinding tussen rivier 
en zee te herstellen door de sluizen van het Haringvliet open te stellen, tot 1970 
nog een belangrijke natuurlijke in- en uitgang voor vissen. Om die functie te her-
stellen, zouden de sluizen in het vervolg ook tijdens vloed opengesteld moeten 
worden. Deze maatregel zou de start vormen in de keten van vismigratie, zodat 
de vissen – via de aangelegde vistrappen in de hele loop – weer de Rijn en de Maas 
op kunnen zwemmen. Deze verplichting werd vervolgens ook voor Nederland 
vastgelegd in de op grond van de KRW opgestelde internationale stroomgebied-
beheerplannen voor de Rijn en de Maas; daarnaast volgt de verplichting uit de 
Aalverordening en de Habitatrichtlijn. In Nederland werd in het jaar 2000 aan 
deze afspraken gevolg gegeven met het Kierbesluit, waarin het openzetten van 
de Haringvlietsluizen werd vastgelegd.58

In de regeringsverklaring van 2010 krabbelde de toenmalige regering echter te-
rug en weigerde uitvoering te geven aan het Kierbesluit. Volgens de overheid was 
er geen geld meer en ook geen draagvlak. Inmiddels was namelijk voor het pu-
bliek duidelijk geworden dat met het opengaan van de sluizen meer zout water 
het Haringvliet in zou stromen. De boeren van het omliggende land vreesden ver-
zilting van hun landbouwgrond. Deze opstelling van Nederland veroorzaakte een 
internationale diplomatieke rel, omdat de dure investeringen van andere landen 
ineens voor niets leken te zijn; terecht vreesden zij dan ook hun internationale 
verplichtingen niet te kunnen nakomen. Zonder het Nederlandse begin was de 
rest van de keten immers nutteloos geworden.

Door een intensieve lobby (denk aan schriftelijke protesten en de aankondiging 
van schadeclaims) van de gedupeerde landen en door een brief van de Europese 
Commissie, haalde de Nederlandse overheid uiteindelijk bakzeil. Hoewel het 
Kierbesluit tot op heden nog steeds niet is geëffectueerd, heeft de regering in-
middels aangegeven dat de sluizen eind 2014 alsnog zullen worden opengesteld. 
Wel moeten eerst nog maatregelen worden genomen om de verzilting van land-

57 ALFA staat voor Adaptive Land use for Flood Alleviation en is een project gefinancierd door de 
Europese Unie. Zie voor meer informatie <www.alfa-project.eu>.

58 Het Besluit Beheer Haringvlietsluizen, Staatscourant 9 juni 2000, nr. 110, p. 10. 
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bouwgrond te voorkomen. Het is de vraag of de Europese Commissie genoegen 
neemt met deze plannen, aangezien deze maatregel op grond van de KRW uiter-
lijk 2012 operationeel moet zijn.59

Een ander voorbeeld vormt de uitdieping van de Westerschelde. De haven van 
Antwerpen is voor zijn bereikbaarheid afhankelijk van de bevaarbaarheid van de 
Westerschelde. In 1995 spraken Nederland en het Vlaams Gewest per verdrag60 
af de vaargeul gezamenlijk te verruimen om de haven beter bereikbaar te maken. 
Vlaanderen is daarbij afhankelijk van de Nederlandse inspanningen. Aangezien 
de Westerschelde voor een groot deel aangemerkt is als een Natura 2000-gebied, 
hebben de verdragspartijen afgesproken om de natuur die verloren gaat door de 
uitdieping, te compenseren door herstelmaatregelen elders. In Nederland bete-
kende dit concreet het onder water zetten van de Hedwigepolder; in Vlaanderen 
zou de aangrenzende Prosperpolder hetzelfde lot ondergaan. Ook deze maatre-
gelen zijn vastgelegd in het verdrag. Net als in het geval van het Kierbesluit, rea-
liseerde de Nederlandse politiek zich pas na het maken van de internationale af-
spraken dat de weerstand in Zeeland tegen dit plan wel erg groot was. Vervolgens 
werd gekeken of Nederland zijn verplichtingen jegens Vlaanderen nog op andere 
wijze zou kunnen invullen, met name door alternatieve natuurherstelmaatrege-
len te nemen in plaats van tot volledige ontpoldering over te gaan. Dit leidde 
tot wisselende besluitvorming, juridische procedures voor de Raad van State en 
dientengevolge ernstige vertragingen in de uitvoering van de verdragsverplich-
tingen. Nederland schendt hierdoor uitdrukkelijke en gedetailleerd uitgewerkte 
verdragsverplichtingen.61 Op 22 mei 2012 kondigde de Vlaamse regering aan de 
geschillenprocedure van het Scheldeverdrag in werking te zetten om Nederland 
onverkort aan zijn verdragsverplichtingen te houden. Hiernaast is de Europese 
Commissie op 31 mei 2012 een inbreukprocedure (zie hoofdstuk 6) gestart te-
gen Nederland. Bij het afronden van dit onderzoek is nog onduidelijk hoe deze 
kwestie zal aflopen.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de typering van Nederland als ‘afvoer-
putje’ wellicht ten dele wel waar is, maar zeker ook niet het hele verhaal vertelt. 
De bovenstroomse landen zijn niet altijd de bad guys en de benedenstroomse 
landen niet altijd het ‘beste jongetje van de klas’. Wat echter als een rode draad 
door al deze voorbeelden loopt is de wederzijdse afhankelijkheid van waterge-
bruikers en de problemen die kunnen ontstaan als deze gebruikers door admi-
nistratieve grenzen gescheiden zijn. Goed stroomgebiedbeheer is een uitdaging 
op diverse fronten.

59 Zie ook CAW 2011, p. 6-7.
60 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de verruiming van de 

vaarweg in de Westerschelde, Antwerpen, 17 januari 1995.
61 Zie ook de noot van H.E. Woldendorp bij RvS 28 juli 2009, BR 2009/163, LJN BJ3960.
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Naast het gegeven van deze grensoverschrijdende problematiek, is in water-
beherend Europa veel onduidelijkheid ontstaan door de invoering van de KRW 
in het jaar 2000. Hoewel ten dele bedoeld als een herordeningsoperatie die meer 
eenduidigheid moest brengen in het Europese waterrecht, hebben de nieuwe 
(soorten) verplichtingen die de KRW heeft geïntroduceerd, ook geleid tot veel 
onduidelijkheid. De aard van de kwaliteitseisen uit de KRW is onder lidstaten 
niet onomstreden en de vraag waartoe lidstaten precies verplicht zijn, dringt zich 
op. Terwijl sinds de invoering van de kaderrichtlijn ook biologische normen deel 
zijn gaan uitmaken van het eisenpakket, geldt dat het Europese Hof van Justitie 
zich nog niet eerder heeft uitgelaten over de vraag of lidstaten ook gehouden zijn 
aan de eisen – welke eisen dan ook – te voldoen, indien een overschrijding aan 
een andere lidstaat te wijten is. De mogelijkheid bestaat in elk geval dat het Hof 
zal oordelen dat dit inderdaad het geval is.

Ook de vraag op welke wijze het huidige Europese systeem invulling geeft aan 
een billijke verdeling van de verontreinigingsruimte heeft maatschappelijke re-
levantie. Wanneer lidstaten het gevoel hebben geconfronteerd te worden met 
teveel grensoverschrijdende verontreiniging (hetgeen blijkens de Dommelcasus 
en de hierboven gepresenteerde cijfers nogal eens voorkomt), komt dat eigenlijk 
neer op het gevoel te beschikken over een te kleine portie van de totale veront-
reinigingsruimte. Een evaluatie van het huidige systeem met bijbehorende voor-
stellen voor verbetering, kunnen dat gevoel van onbehagen wellicht wegnemen 
of in elk geval de noodzaak aan het licht brengen iets aan de mankementen van 
het huidige systeem te doen.

Met een toename van het aantal Europese eisen enerzijds en grensoverschrijden-
de verontreiniging als een gegeven anderzijds, komen lidstaten en nationale wa-
terbeheerders in toenemende mate in de knel. Naar aanleiding van de geconsta-
teerde klimaatverandering neemt de ernst van deze situatie alleen maar toe, nu 
het steeds belangrijker wordt in het kader van adaptieve maatregelen op tijd aan 
de wateropgaven te voldoen. Bovendien heerst het gevoel onder Nederlandse 
waterbeheerders dat er onvoldoende instrumenten zijn om de grensoverschrij-
dende verontreiniging tegen te gaan en zo aan de Europese en nationale ver-
plichtingen te kunnen voldoen. De verdelingsvraag zal meer en meer naar voren 
komen en in toenemende mate tot spanningen tussen lidstaten kunnen leiden. 
De beantwoording van de probleemstelling van dit onderzoek kan dan ook in een 
belangrijke maatschappelijke behoefte voorzien.

6  Afbakening

De in paragraaf 4 beschreven probleemstelling kan slechts binnen de duur van 
een promotieonderzoek beantwoord worden, indien een afbakening gemaakt 
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wordt van de te onderzoeken materie. In deze paragraaf wordt een keuze ge-
maakt voor een bepaald type waterproblematiek aan de hand waarvan de cen-
trale hoofdvraag beantwoord zal worden; daarnaast wordt de problematiek geo-
grafisch afgebakend.

6.1  Focus op verontreiniging

Zoals uit de voorbeelden van paragraaf 5.2 blijkt, zijn er vele verschijningsvor-
men van grensoverschrijdende waterproblematiek. Ingevolge artikel 1 lid 2 van 
het Verdrag van Helsinki is een ‘grensoverschrijdend effect’ in de context van het 
verdrag:

‘ieder wezenlijk nadelig effect op het milieu, binnen een gebied onder de 
rechtsmacht van een Partij, dat voortvloeit uit een verandering in de toestand 
van grensoverschrijdende wateren, die wordt teweeggebracht door een men-
selijke activiteit die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen een gebied on-
der de rechtsmacht van een andere Partij. Deze effecten op het milieu omvat-
ten mede effecten op de gezondheid en de veiligheid van de mens, voor de 
flora, de fauna, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en 
historische monumenten of andere fysieke structuren, of voor de samenhang 
tussen deze aspecten; ook worden bedoeld effecten op het cultureel erfgoed 
of voor de sociaal-economische omstandigheden voortvloeiend uit verande-
ringen in die aspecten’.

Het is duidelijk dat het hier gaat om een zeer brede definitie en het zou te ver 
voeren het Europese stroomgebiedbeheer te evalueren voor ál deze soorten pro-
blematiek. In dit onderzoek is dan ook gekozen voor een beperking tot de proble-
matiek van de grensoverschrijdende verontreiniging.

Hoewel hoofdstuk 3 een overzicht geeft van alle verplichtingen die relevant 
kunnen zijn voor waterbeheerders in het kader van grensoverschrijdende ver-
ontreiniging, zal blijken dat het voor het overgrote deel gaat om eisen aan de 
waterkwaliteit. Voor zover het concrete normstelling betreft is het Europese 
water recht in de eerste plaats waterkwaliteitsrecht. Bijvoorbeeld voor water-
veiligheid geldt dat het Europese recht lidstaten slechts verplicht een inschatting 
te maken van de risico’s. De verplichting een concrete situatie met beperkte ri-
sico’s te bewerkstelligen, ontbreekt echter. Aangezien het Europese recht op het 
punt van de waterkwaliteit het meest uitgewerkt en uitgekristalliseerd is, kan 
hierbij ook een betere analyse gegeven worden dan voor overige typen proble-
matiek het geval is.

Deze focus op waterverontreiniging betekent niet dat overige typen verplich-
tingen en problematiek niet aan de orde komen. Waar relevant zal er aandacht 
aan worden geschonken, bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 bij het analyseren van de 



Hoofdstuk 1

23

aard van de KRW-verplichting een goede kwantitatieve grondwatertoestand te 
bewerkstelligen (art. 4 lid 4 sub b onder ii jo. art. 2 onder 20 KRW).

De keuze voor een focus op verontreiniging is puur een afbakeningskwestie. 
Deze afbakening betekent niet dat de beantwoording van de probleemstelling 
en de conclusies van dit onderzoek geen relevantie hebben voor de overige ty-
pen grensoverschrijdende waterproblematiek. In de kern is die problematiek 
hetzelfde als bij verontreiniging, zoals al kort werd aangestipt aan het eind van 
paragraaf 5.2. Niet alleen bij verontreiniging is er immers sprake van problemen 
die veroorzaakt worden in het ene land en in een ander land zich doen gevoelen. 
En niet alleen bij verontreiniging is sprake van regelgeving die een grens stelt 
aan het watergebruik en zo de grensoverschrijdende problematiek tot een ver-
delingsvraagstuk maakt. De eis van redelijk en billijk gebruik ziet – naast kwali-
teit – zeker ook op waterkwantiteit.62

Lidstaten kunnen bijvoorbeeld – vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening –
behoefte hebben aan kanalisering van een rivier. Deze kanalisering beïnvloedt 
de stroomsnelheid benedenstrooms en kan leiden tot overstromingen. De aan-
passingen belemmeren in dat geval verdere kanalisering in andere landen be-
nedenstrooms, aangezien een rivier een beperkte kanaliseringscapaciteit heeft; 
de gegeven hoeveelheid water die van het land naar zee stroomt neemt immers 
een zekere hoeveelheid ruimte in beslag. Onder normale omstandigheden kan 
de dichtheid van stromend water niet verkleind worden, dus een vernauwing 
van de loop, leidt automatisch tot een verhoging van het waterpeil. In die zin 
is dus sprake van een beperkte capaciteit voordat overstromingen optreden en 
dus van een verdelingsvraagstuk aangaande wie in welke mate kan kanaliseren. 
Ook het in paragraaf 5.2 behandelde voorbeeld van het Kierbesluit toont aan dat 
de problematiek ruimer is dan alleen verontreinigingsproblematiek. Landen als 
Duitsland en Frankrijk zijn sterk afhankelijk van de Nederlandse inspanningen 
om de rivieren vrij te maken voor vismigratie. Doet Nederland dit niet, dan wor-
den deze landen belemmerd in het voldoen aan het Europese recht en (daar-
door) in hun eventuele behoefte om bij hun watergebruik nog meer belemmerin-
gen voor vismigratie op te werpen.

6.2  Geografische afbakening: het Maasstroomgebied beschouwd

Behalve dat niet alle typen waterproblematiek voorwerp zijn van dit onderzoek, 
voert het ook te ver alle soorten instrumenten ter bestrijding van deze problema-
tiek te onderzoeken. In dit onderzoek komen de instrumenten aan de orde die 
het internationale, het Europese en het nationale recht bieden. De instrumen-

62 Sterker nog, deze eis is ontwikkeld naar aanleiding van kwantiteitsproblemen en is pas later ook op 
kwaliteitsproblematiek betrokken. Zie McCaffrey 2001, p. 325.
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ten van het Europese en het internationale recht zijn grotendeels universeel. Dat 
wil zeggen: zij zijn beschikbaar voor alle lidstaten in de Unie. De instrumenten 
aanwezig in het nationale recht verschillen vanzelfsprekend echter per lidstaat. 
Hetzelfde geldt voor bi- en multilaterale samenwerkingsverdragen gesloten tus-
sen verschillende lidstaten binnen stroomgebieden; ook de instrumenten die 
daarin besloten liggen zijn niet beschikbaar voor alle lidstaten binnen de Unie, 
maar slechts voor de verdragspartijen.

Hoewel in de ideale situatie dit onderzoek alle instrumenten zou beschrijven, die 
beschikbaar zijn voor alle 27 lidstaten ten opzichte van de verschillende lidsta-
ten van waaruit zij geconfronteerd zouden kunnen worden met grensoverschrij-
dende verontreiniging, is het duidelijk dat dit – binnen de tijdsbeperking van een 
promotietraject – ondoenlijk is. Het zou immers gaan om een veel te grote hoe-
veelheid instrumenten. Dit onderzoek beoogt dan ook geen kwantitatief beeld 
te geven van de mate waarin instrumenten (kunnen) worden ingezet door de 
hele Unie heen, maar geeft een kwalitatieve materiële analyse van de Europese 
regelgeving en behandelt daarnaast – vanuit Nederlands perspectief – de instru-
menten die kunnen worden ingezet om grensoverschrijdende verontreiniging 
tegen te gaan. Dit omvat ten minste de instrumenten die voor alle lidstaten gelij-
kelijk beschikbaar zijn en daarnaast enkele instrumenten die slechts voor enkele 
lidstaten beschikbaar zijn. Zoals in paragraaf 4 van hoofdstuk 8 zal blijken, is 
de beschrijving van deze laatste instrumenten niet absoluut noodzakelijk om de 
belangrijkste conclusies van dit onderzoek te kunnen dragen. Deze instrumenten 
maken immers geen deel uit van de in de probleemstelling genoemde Europese 
waterregelgeving. Wel laat een beschrijving van de instrumenten heel duidelijk 
zien, waartoe de beperkingen die in het Europese systeem besloten liggen, kun-
nen leiden. Om die reden maken ze dan ook een integraal onderdeel uit van dit 
onderzoek. Overigens betekent deze focus qua instrumenten dus geen beperking 
van de vraagstelling; deze blijft algemeen geformuleerd.

In dit onderzoek is er voor gekozen vanuit Nederlands perspectief te beschouwen 
welke instrumenten ingezet kunnen worden. Daartoe behoren tevens enkele 
 instrumenten die voor elke lidstaat beschikbaar zijn, maar de meeste zullen niet 
in zaken tussen andere lidstaten gebruikt kunnen worden. Deze keuze voor het 
Nederlandse perspectief ten aanzien van de instrumenten is logisch, aangezien 
de informatie ten aanzien van de voor Nederland beschikbare instrumenten het 
meest toegankelijk was voor een Nederlandse onderzoeker. Deze keuze brengt 
met zich mee dat ook op andere punten een beperking is aangebracht. Aangezien 
de beschreven problematiek vanuit Nederlands gezichtspunt wordt benaderd, 
wordt ook aandacht geschonken aan het nationale rechtssysteem waarin de 
Nederlandse waterbeheerders verkeren. Dit is van belang voor de vraag op welke 
wijze de Europese eisen doorwerken in de nationale rechtsorde, een onderwerp 
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dat in hoofdstuk 4 aan de orde komt. In het onderzoek wordt dus niet beschre-
ven in welke mate de Europese eisen doorwerken in de rechtsorde van andere 
lidstaten dan Nederland. Een verdere inperking is gemaakt, door slechts het 
Belgische recht te beschouwen als nationaalrechtelijke bron voor instrumenten. 
Deze keuze wordt verantwoord door het feit dat het Vlaamse recht qua taal het 
meest toegankelijk is63 en tevens door het feit dat reeds een grote hoeveelheid 
informatie beschikbaar was over de Dommelcasus. 

Vanzelfsprekend zou het de kracht van de analyse van dit onderzoek nog ver-
der ten goede komen, indien de juridische instrumenten van meerdere nationale 
rechtsstelsels aan de orde zouden komen en de samenwerkingsmogelijkheden 
tussen lidstaten van andere stroomgebieden eveneens behandeld zouden wor-
den. Dit ligt echter buiten de mogelijkheden van dit onderzoek en is niet nodig 
om de analyse van hoofdstuk 8 en de conclusie van hoofdstuk 9 te kunnen sta-
ven. Hoewel niet duidelijk wordt in dit onderzoek hoe vaak en waar in Europa 
precies de problematiek van grensoverschrijdende verontreiniging voorkomt en 
in welke mate de verschillende lidstaten in staat zijn met hun instrumentarium 
deze tegen te gaan, zal daarnaast uit de materiële beschrijving van het Europese 
systeem blijken dat het op zijn minst aannemelijk is dat zij met vergelijkbare pro-
blemen te kampen hebben als waar Nederland mee van doen heeft bij de inzet 
van de beschreven instrumenten.

7  Methode van onderzoek en toetsingskader

Zoals uit de bovenstaande probleemstelling en deelvragenstructuur volgt, heeft 
het onderzoek een beschrijvend en een evaluerend karakter. Het beschrijvende 
deel betreft het in kaart brengen van de verschillende verplichtingen en instru-
menten. Het evaluerende deel zal een waardeoordeel geven over het Europese 
systeem van waterbeheer.

Voor het in kaart brengen van de verschillende verplichtingen en instrumenten 
is een onderzoek nodig naar de relevante regelgeving en rechtspraak, alsmede 
een onderzoek naar de relevante literatuur. Bij het karakteriseren van de richt-
lijnverplichtingen en het beschrijven van hun precieze reikwijdte zal vooral de 
rechtspraak van het Hof van Justitie de belangrijkste bron van informatie vor-
men. Bij de instrumenten ligt de nadruk voornamelijk op een beschrijving van de 
geldende regelgeving.

Dit onderzoek beoogt geen empirisch kwantitatief beeld te geven. Hoewel het de 
kracht van de conclusies zou kunnen vergroten indien ook een uitspraak wordt 

63 Zoals in hoofdstuk 7 zal blijken is hier voornamelijk het Vlaamse recht van belang en komt het 
Waalse (Franstalige) recht niet aan bod.
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gedaan over de feitelijke mate waarin grensoverschrijdende waterverontreini-
ging precies een probleem vormt voor de nakoming van Europese eisen, over de 
vraag in hoeverre juridische instrumenten in de praktijk worden ingezet door 
Nederlandse waterbeheerders om deze verontreiniging tegen te gaan, en over 
de vraag of zij er met deze instrumenten in slagen om hun problemen het hoofd 
te bieden, zou dit de omvang van een promotieonderzoek te boven gaan. Deze 
component is dan ook buiten beschouwing gelaten.

Voor het evaluerende deel van dit onderzoek is een toetsingskader noodzakelijk 
waartegen het Europese waterbeheer wordt afgezet. Hoewel reeds in paragraaf 
4 gedefinieerd is, wat in dit onderzoek verstaan dient te worden onder ‘goed 
stroomgebiedbeheer’, is nog niet gedefinieerd wat precies verstaan dient te wor-
den onder de onderdelen hiervan. Wanneer is sprake van een redelijke en billijke 
verdeling? En wanneer wordt de waterkwaliteit in voldoende mate beschermd?

7.1  Redelijke en billijke verdeling

In het internationale noch in het Europese recht is gedefinieerd wat een rede-
lijke en billijke verdeling precies is. Ook in de jurisprudentie ontbreekt een zo-
danige definitie. Het is op voorhand niet te zeggen wat redelijk en billijk is in 
een bepaald geval; het gaat om een flexibel principe, dat van geval tot geval kan 
verschillen.64 Bovendien is een redelijke en billijke verdeling tijdsgebonden. Een 
verandering in het gebruik van een van de oeverstaten kan gevolgen hebben voor 
de verdeling onder de overige oeverstaten.65

Ook het Verdrag van Helsinki, dat bepaalt dat elke oeverstaat recht heeft op een 
redelijk en billijk gebruiksdeel, laat volledig in het midden wat hieronder ver-
staan dient te worden. Het enige houvast biedt hier artikel 6 lid 1 van het VN-
waterlopenverdrag. Ingevolge dit artikel dient, voor het vaststellen van wat een 
redelijk en billijk gebruik is, rekening gehouden te worden met een aantal facto-
ren, waaronder:66

 • de geografische, hydrografische, hydrologische, klimatologische, ecologische 
en andere factoren van natuurlijke aard;

 • de sociale en economische behoeften van de betrokken oeverstaten;
 • de bevolking die in elke oeverstaat afhankelijk is van de waterloop;

64 McCaffrey 2001, p. 341. Zie bijvoorbeeld ook US Supreme Court 13 december 1982, Colorado vs 
New Mexico, 459 US 176 (1982), p. 183. Van Rijswick geeft wel aan dat bij iedere verdeling een 
zekere ondergrens moet gelden. Iedere gebruiker heeft een bepaald minimumbeschermingsniveau 
nodig om in zijn behoeften te kunnen voorzien (Van Rijswick 2008b, p. 30).

65 McCaffrey 2001, p. 345.
66 Vergelijk ook US Supreme Court 11 juni 1945, Nebraska vs Wyoming, 325 US 589 (1945) en US 

Supreme Court 13 december 1982, Colorado vs New Mexico, 459 US 176, (1982), p. 184-185.
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 • de effecten van het gebruik van de waterloop in een oeverstaat op andere 
oeverstaten;

 • het bestaande en mogelijke gebruik van de waterloop;
 • het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en het economisch gebruik van 

de waterrijkdommen van de waterloop en de kosten van maatregelen die 
daartoe zijn getroffen;

 • de aanwezigheid van alternatieven, van vergelijkbare waarde, voor een speci-
fiek voorziend of bestaand gebruik.

Lid 2 van artikel 6 geeft vervolgens aan dat de oeverstaten voor deze vaststelling, 
indien nodig, in overleg treden in een geest van samenwerking. Lid 3 bepaalt 
dat bij dit overleg alle relevante factoren gezamenlijk dienen te worden bestu-
deerd en een conclusie moet worden getrokken op basis van alle factoren teza-
men. Daarbij geldt dat het gewicht dat aan elke factor moet worden toegekend, 
bepaald wordt door het belang daarvan in verhouding tot het belang van andere 
factoren ter zake.

Het moge duidelijk zijn dat niet in abstracto gezegd kan worden wanneer een 
verdeling precies aan deze eisen voldoet; dit zal van geval tot geval verschillen. 
In plaats van een onafhankelijk criterium te geven op basis waarvan kan worden 
bepaald of een gegeven verdeling redelijk en billijk is, geeft het internationale 
recht dus een procedure die gebruikt kan worden om tot een redelijke en billijke 
verdeling te komen.

Dit is een vorm van ‘procedurele rechtvaardigheid’. Bij deze vorm van rechtvaar-
digheid is er geen onafhankelijk criterium voor wat een juiste verdeling is, maar 
wel een billijke procedure, zodanig dat de uitkomst van deze procedure, onge-
acht welke dat ook is, eveneens billijk is, zolang de procedure maar op gepaste 
wijze is gevolgd. In dat geval wordt de billijkheid van het proces overgedragen op 
het resultaat dat daarmee ook billijk (of althans niet onbillijk) is.67 Op eenzelfde 
wijze worden bijvoorbeeld wetten gelegitimeerd. Hoewel het niet noodzakelijk is 
dat alle burgers het met de inhoud van een wet eens zijn, wordt de wet gelegiti-
meerd door de gevolgde procedure, namelijk de democratische besluitvorming.68

67 Zie bijvoorbeeld Rawls 1999, p. 74-75, die dit ‘zuivere procedurele rechtvaardigheid’ noemt. Naast 
de zuivere procedurele rechtvaardigheid onderscheidt Rawls nog de volkomen en de onvolkomen 
procedurele rechtvaardigheid. Deze twee vormen komen voor als er wél een onafhankelijk criterium 
is om vast te stellen of een verdeling billijk is of niet. Als er een procedure is, die altijd tot dat resul-
taat leidt, is sprake van volkomen procedurele rechtvaardigheid. Ontbreekt zo’n procedure en leidt 
de best denkbare procedure slechts soms tot dat resultaat, dan is sprake van onvolkomen procedu-
rele rechtvaardigheid. Zie ook Luhmann 1978.

68 Zie Van Buuren e.a. 2012.
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Bij het ontbreken van een onafhankelijk criterium om te bepalen wat een rede-
lijke en billijke verdeling is, is dus een billijke procedure nodig om te kunnen ko-
men tot zo’n verdeling. Ontbreekt deze procedure, dan kan niet objectief worden 
vastgesteld of een verdeling redelijk en billijk is. Sterker nog, de resulterende 
verdeling loopt dan een grote kans arbitrair te zijn.69 In dit onderzoek zal dan 
ook bezien worden of het Europese waterrechtsysteem een procedure biedt die 
zodanig is dat de uitkomst ervan redelijk en billijk is indien de procedure op ge-
paste wijze is gevolgd.

Er zijn veel theorieën over welke eisen aan een procedure gesteld moeten wor-
den, wil deze leiden tot een rechtvaardig resultaat.70 In dit boek wordt niet nader 
ingegaan op de vraag aan welke eisen een procedure precies moet voldoen om 
een rechtvaardig resultaat te bewerkstelligen. In het internationale waterrecht 
is te dien aanzien gekozen voor de eisen die het VN-waterlopenverdrag stelt 
(zie hierboven). Overige eisen blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. Het 
gaat er dus niet om het Europese waterrecht langs de meetlat te leggen van de 
uitvoerige theorievorming op het gebied van de procedurele rechtvaardigheid, 
maar om de vraag of het Europese recht bewerkstelligt dat een procedure wordt 
gevolgd als bedoeld in het VN-waterlopenverdrag, zodanig dat een redelijke en 
billijke verdeling van de verontreinigingsruimte tot stand komt.

7.2  Voldoende bescherming van de waterkwaliteit

Ook bij de beantwoording van de vraag of het Europese waterrecht de water-
kwaliteit in voldoende mate beschermt, is het moeilijk te toetsen aan een onaf-
hankelijk criterium dat aangeeft wanneer bescherming ‘voldoende’ is. Zoals in 
de hoofdstukken 2 en 3 zal blijken, wordt in Europa de vereiste milieukwaliteit 
voorgeschreven door milieukwaliteitsnormen. In dit onderzoek komt niet de 
vraag aan bod of deze normen zelf getuigen van een ‘voldoende’ bescherming van 
de waterkwaliteit en of ze vanuit dat oogpunt streng genoeg zijn. Iedereen, van 
milieuorganisatie tot multinational, kan daar andere opvattingen over hebben. 
Hier wordt er van uitgegaan dat de milieukwaliteitsnormen die in de Europese 
waterregelgeving zijn opgenomen en de eisen die op basis daarvan tot stand zijn 
gekomen, een uitdrukking vormen van wat onder de Europese lidstaten als een 
voldoende beschermingsniveau wordt gekwalificeerd.71

69 Dit hoeft niet hetzelfde te betekenen als een onrechtvaardige verdeling. Rawls geeft overigens zelf 
niet aan wat het gevolg is indien beide elementen (een onafhankelijk criterium en een billijke proce-
dure) ontbreken.

70 Zo heeft Rawls het bijvoorbeeld over de gelijkwaardige uitgangspositie van partijen en zou de be-
sluitvorming gebaseerd moeten zijn op voldoende en relevante informatie, afkomstig uit onderzoek 
en de raadpleging van belanghebbenden. Burgers moeten geïnformeerd worden en ze moeten in de 
gelegenheid worden gesteld hun standpunten en belangen naar voren te brengen (Van Buuren e.a. 
2012).

71 Ook dit is een vorm van procedurele legitimatie.
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Het onderzoek zal vervolgens ingaan op de vraag of het Europese waterrecht 
ertoe leidt dat deze normen ook daadwerkelijk kunnen worden bewerkstelligd. 
In dat geval kan namelijk gesteld worden dat het Europese waterrecht effectieve 
normen biedt voor de bescherming van de waterkwaliteit, hetgeen als voldoende 
grond zal worden aangemerkt om te kunnen concluderen dat aan het tweede 
vereiste van goed stroomgebiedbeheer wordt voldaan. Deze vraag wordt slechts 
aan de orde gesteld vanuit het kader van grensoverschrijdende verontreiniging. 
Gekeken wordt, of ook in gevallen van grensoverschrijdende verontreiniging aan 
de normen kan worden voldaan.

8  Opbouw van het boek en leeswijzer

8.1  Opbouw

Dit boek is opgedeeld in drie delen, die samenhangen met de structuur van de 
in paragraaf 4 beschreven probleemstelling. Het eerste deel gaat in op de ver-
plichtingen die het Europese recht oplegt aan de waterbeheerders binnen de 
lidstaten. Kort gezegd gaat het hier om de door de financiers geformuleerde 
vraag: waartoe zijn wij precies verplicht wanneer wij geconfronteerd worden 
met grensoverschrijdende verontreiniging? Het tweede deel gaat in op de juri-
dische instrumenten die aan waterbeheerders ter beschikking staan om deze 
grensoverschrijdende verontreiniging te beïnvloeden. Kortweg gaat het hier om 
de vraag: wat kunnen wij aan dit probleem doen? Het derde deel brengt deze 
eerste twee delen samen en bevat het evaluerende aspect. In dit deel wordt een 
antwoord gegeven op de probleemstelling en wordt een waardeoordeel gegeven 
over het huidige Europese systeem van waterbeheer.

Per deel komen de volgende onderwerpen aan de orde. Deel I start in hoofd-
stuk 2 met een theoretische indeling in typen richtlijnverplichtingen; er wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen twee typen: inspannings- en resultaats-
verplichtingen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op de rechtspraak van het Hof 
van Justitie en heeft gevolgen voor de juridische reikwijdte van de verplichtin-
gen, ook in het licht van grensoverschrijdende verontreiniging. Een inspannings-
verplichting verplicht lidstaten tot iets anders dan een resultaatsverplichting. In 
hoofdstuk 3 wordt vervolgens een overzicht gegeven van de huidige Europese 
waterregelgeving en worden díe verplichtingen geselecteerd die van belang zijn 
in de casus van grensoverschrijdende verontreiniging. Dit resulteert in een ver-
zameling richtlijnverplichtingen die voor de waterbeheerder een probleem in de 
nakoming kunnen vormen, als deze geconfronteerd wordt met grensoverschrij-
dende verontreiniging. In hetzelfde hoofdstuk wordt het theoretisch kader van 
hoofdstuk 2 op de verplichtingen in deze verzameling toegepast en wordt per 
verplichting aangegeven of het gaat om een inspannings- of een resultaatsver-
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plichting. Het hoofdstuk resulteert in een verzameling verplichtingen met bijbe-
horende kwalificaties die aangeven wat de reikwijdte is voor de lidstaten. Ook 
wordt aangegeven in hoeverre hier sprake is van een redelijke en billijke verde-
ling van de verontreinigingsruimte en een voldoende bescherming van de wa-
terkwaliteit. Hoofdstuk 4 geeft ten slotte aan wat dit betekent voor de nationale 
waterbeheerders binnen lidstaten. Hierbij komt de vraag naar de doorwerking 
van het Europese recht binnen de nationale rechtsorde aan bod en wordt inge-
gaan op de risico’s die waterbeheerders lopen in het geval er sprake is van een 
inbreuk op het Europese recht.

Deel II start vervolgens in hoofdstuk 5 met de samenwerkingsinstrumenten die 
de lidstaten en de nationale waterbeheerders ter beschikking staan. Deze instru-
menten worden gevonden in het Europese recht en in bi- en multilaterale ver-
dragen tussen staten, deels binnen het kader van de Raad van Europa. Hierbij 
kan gedacht worden aan grensoverschrijdende overeenkomsten tussen overhe-
den omtrent bevoegdheidsuitoefening en de oprichting van gemeenschappelijke 
bestuurlijke entiteiten. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de eventuele 
grenzen die het (Nederlandse) nationale recht kan opleggen aan autoriteiten 
om van deze instrumenten gebruik te maken. In hoofdstuk 6 komen vervolgens 
de instrumenten aan bod die het internationale recht biedt om te procederen 
tegen grensoverschrijdende verontreiniging. Hierbij is ruim aandacht voor het 
VN-waterlopenverdrag en het Verdrag van Helsinki. Ook komt hierbij de relatie 
met het Europese recht en de exclusieve competentie van het Hof van Justitie aan 
bod. Deel II sluit af met een beschrijving van het Belgische recht. Gekeken wordt 
welke mogelijkheden dit rechtsstelsel biedt om lozingen te stoppen (onder meer 
via het aanvechten van vergunningen) en om vergoeding te vorderen voor gele-
den schade. Naast het administratief recht en het privaatrecht, is hierbij ook een 
rol weggelegd voor het Belgische internationaal privaatrecht.

Deel III bevat ten slotte een analysehoofdstuk, waarbij een evaluatie wordt gege-
ven van het huidige Europese systeem. In dit hoofdstuk worden de bevindingen 
uit de voorgaande hoofdstukken geanalyseerd en wordt de vraag beantwoord 
of in dit systeem een redelijke en billijke verdeling van de verontreinigings-
ruimte plaatsvindt, waarbij tegelijkertijd de waterkwaliteit voldoende wordt be-
schermd. Het laatste hoofdstuk van deel III bevat de conclusies en aanbevelingen 
van dit onderzoek.

8.2  Leeswijzer

Voor de lezer wiens interesse uitgaat naar het fundamentele onderscheid tus-
sen inspannings- en resultaatsverplichtingen en naar de vraag hoe Europese ver-
plichtingen als zodanig gekwalificeerd kunnen worden, zal vooral hoofdstuk 2 
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lezenswaardig zijn. Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de uitkomst van dit 
proces en een antwoord zoeken op de vraag wat het karakter is van de Europese 
(KRW-)verplichtingen, doen er goed aan met name aandacht te besteden aan 
hoofdstuk 3. Aan het eind van dat hoofdstuk is tevens een samenvattende tabel 
opgenomen met een kwalificatie van alle in dit onderzoek behandelde milieuver-
plichtingen als inspannings- of resultaatsverplichting.

Voor wie wil weten welke concrete verplichtingen de Europese waterregelgeving 
meebrengt voor waterbeheerders binnen een lidstaat, zal met name hoofdstuk 4 
interessant zijn.

Waterbeheerders die op zoek zijn naar concrete oplossingen om uit het buiten-
land afkomstige waterverontreiniging tegen te gaan, doen er verstandig aan zich 
vooral te concentreren op de hoofdstukken 5 en 6 en – voor zover zij te maken 
hebben met verontreiniging afkomstig uit Vlaanderen – ook hoofdstuk 7. Is sa-
menwerking al een gepasseerd station, dan kan hoofdstuk 5 worden overgesla-
gen. Hetzelfde geldt voor hoofdstuk 6, indien niet de intentie bestaat gebruik te 
maken van het internationale recht of de instrumenten die het Europese recht 
zelf biedt. Daarnaast vinden de waterbeheerders in hoofdstuk 9 nog een checklist 
die de aandachtspunten samenvat waarmee zij rekening kunnen houden bij het 
inzetten van deze instrumenten.

Aan de lezer die echt geïnteresseerd is in de overkoepelende eigenschappen van 
het Europese waterrecht in zijn algemeenheid – en daarmee in de beantwoor-
ding van de bovenstaande probleemstelling – kan ik natuurlijk het hele boek aan-
raden. Is er wat meer haast, dan is het verstandig vooral aandacht te besteden 
aan dit hoofdstuk, alsmede aan de hoofdstukken 8 en 9.

Hoewel de hoofdstukken 3 en 5 tevens ingaan op de vraag hoe de inhoud van het 
Europese recht gezien moet worden in relatie tot het overkoepelende internati-
onale recht, wordt de inhoud van dat internationale recht toch pas in een later 
hoofdstuk (hoofdstuk 6) behandeld, aangezien het daar een direct nut heeft en 
de invloed op het Europese waterrecht – zoals zal blijken in hoofdstuk 4 – eigen-
lijk miniem is in het kader van de vraagstelling van dit onderzoek. Lezers die wel 
voornamelijk geïnteresseerd zijn in de inbedding van het Europese recht in het 
internationale recht, wordt aangeraden eerst paragraaf 3 en 4 van hoofdstuk 6 te 
lezen, alvorens men begint met de hoofdstukken 3 en 5.
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Hoofdstuk 2: Soorten richtlijnverplichtingen

1  Inleiding

Zoals gezegd gaat deel I van dit onderzoek in op de verplichtingen voor water
beheerders die uit het Europese waterrecht voortvloeien. In essentie wordt 
daarbij de vraag beantwoord waartoe een waterbeheerder precies verplicht is op 
grond van dat Europese recht, in het geval hij geconfronteerd wordt met grens-
overschrijdende verontreiniging. Voordat in hoofdstuk 3 een overzicht wordt 
gegeven van de daadwerkelijke richtlijnverplichtingen, biedt dit hoofdstuk een 
theoretisch kader op basis waarvan het overzicht van hoofdstuk 3 tot stand kan 
komen. Dit theoretisch kader bestaat uit drie elementen.

Ten eerste wordt een selectiecriterium gegeven op basis waarvan besloten 
kan worden welke verplichtingen in het overzicht van hoofdstuk 3 opgenomen 
moeten worden. Niet alle verplichtingen uit de Europese waterrichtlijnen zijn 
immers van belang in het kader van dit onderzoek; van belang zijn slechts díe 
verplichtingen, waarbij de mogelijkheid tot nakoming voor de waterbeheerder 
bemoeilijkt wordt door grensoverschrijdende verontreiniging. Wanneer veront-
reiniging vanuit land A land B binnenstroomt, wordt het voor land B moeilijker 
om aan de verplichtingen te voldoen die een bepaalde waterkwaliteit vereisen. 
Dit probleem treedt echter niet op bij de nakoming van verplichtingen als het 
informeren van de Commissie over de gemeten waterkwaliteit. Land B zal het 
afgesproken meetproces kunnen volgen en de gegevens kunnen doorspelen aan 
de Commissie, ongeacht de kwaliteit van het water en ongeacht waar de veront-
reiniging vandaan komt.

Indien de nakoming van een verplichting niet bemoeilijkt wordt door uit het 
buitenland afkomstige waterverontreiniging, heeft het voor een waterbeheer-
der, om deze verplichting toch na te kunnen komen, ook geen nut juridische in-
strumenten in te zetten ter bestrijding van deze uit het buitenland afkomstige 
verontreiniging. Deze verplichtingen moeten in dit onderzoek dus goed onder-
scheiden worden van alle overige verplichtingen. Dat gebeurt in paragraaf 3 van 
dit hoofdstuk, door selectiecriteria te bepalen op basis waarvan een verplichting 
vervolgens al dan niet ‘relevant’ genoemd wordt. In het navolgende zal blijken 
dat waterkwaliteitsnormen en verplichtingen ten aanzien van een verandering 
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van de watertoestand, gekwalificeerd kunnen worden als relevante verplichtin-
gen. 

Het verdient opmerking dat met ‘relevante verplichting’ hier dus slechts bedoeld 
wordt dat de betreffende verplichting relevant is in het kader van dit onder-
zoek en dat niet-relevante verplichtingen niet onderzocht dienen te worden om 
de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Dit onderscheid dient derhalve 
slechts ter afbakening van het onderzoek en ter beantwoording van de achterlig-
gende probleemstelling. Het achterwege laten van bepaalde verplichtingen bete-
kent geenszins dat deze niet – om andere redenen – voor de nationale waterbe-
heerder van groot belang kunnen zijn.

Hiernaast verdient het opmerking dat de in dit hoofdstuk behandelde verplich-
tingen in de eerste plaats op de lidstaten drukken. In hoeverre waterbeheerders 
binnen een lidstaat hier ook mee te maken krijgen, komt aan de orde in hoofd-
stuk 4.

Het tweede element van het theoretisch kader dat in dit hoofdstuk gepresenteerd 
wordt, is een categorisering van de reikwijdte van richtlijnbepalingen. Uit een ana-
lyse van de jurisprudentie van het Hof van Justitie zal in paragraaf 4 blijken dat 
het Hof verschillende soorten richtlijnverplichtingen onderscheid, waarvan – in 
het kader van dit onderzoek – twee categorieën van belang zijn om de reikwijdte 
van een verplichting te duiden: inspannings- en resultaatsverplichtingen. In het 
geval van een inspanningsverplichting dient een lidstaat alle redelijkerwijs moge-
lijke maatregelen te nemen en beschikt hij over een zekere beoordelingsvrijheid. In 
het geval van een resultaatsverplichting dient een lidstaat alle überhaupt mogelijke 
maatregelen te nemen en is zijn beoordelingsvrijheid begrensd. Wel beschikt de 
lidstaat daarbij over limitatief geformuleerde uitzonderingsgronden.

Het derde element van het theoretisch kader wordt gevormd door een methodo-
logie op basis waarvan bepaald kan worden of een gegeven richtlijnverplichting 
een inspannings- of een resultaatsverplichting is. Op basis van een analyse van 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt in paragraaf 5 een aantal criteria 
geformuleerd op basis waarvan een richtlijnverplichting in een van beide catego-
rieën kan worden ingedeeld.

Het hoofdstuk sluit af met een stappenplan dat de drie elementen van het theo-
retisch kader samenvoegt en op basis waarvan relevante verplichtingen geselec-
teerd kunnen worden en voor elk van die verplichtingen de reikwijdte kan worden 
vastgesteld. Dit stappenplan kan vervolgens in hoofdstuk 3 op de Europese water-
regelgeving worden toegepast. Voordat gestart kan worden met het theoretisch 
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kader, start dit hoofdstuk in paragraaf 2 met de uitleg van een aantal begrippen die 
dienen ter introductie van de rest van het hoofdstuk.

2  Begrippenkader

Deze paragraaf introduceert een aantal begrippen die relevant zijn voor de 
hierna te behandelen onderwerpen. Het gaat met name om de begrippen mili-
eukwaliteitsnorm, milieukwaliteitswaarde, grenswaarde, richtwaarde en stand-
stillbeginsel. In paragraaf 3 worden deze begrippen vervolgens gebruikt om een 
afbakening te maken van de relevante verplichtingen.

2.1  Effectgerichte en brongerichte verplichtingen

In de eerste plaats is het onderscheid tussen twee benaderingen in het milieube-
leid van belang: het effectgerichte en het brongerichte spoor. Dit onderscheid is 
van belang, omdat zal blijken dat de nakoming van brongerichte verplichtingen 
niet direct problemen ondervindt van grensoverschrijdende verontreiniging en 
de nakoming van effectgerichte verplichtingen wél. Dat dit zo is, wordt in de vol-
gende paragraaf uitgelegd.

De twee genoemde sporen worden algemeen onderscheiden in het milieubeleid.1 
Ook specifiek het Europese waterbeleid is op deze gecombineerde benadering 
gestoeld.2 Bij het effectgerichte spoor worden condities geformuleerd waaraan 
de kwaliteit van het milieu moet voldoen. Vereist is dat de milieukwaliteit zoda-
nig is dat zich geen onaanvaardbare effecten voordoen voor de gezondheid en 
het welbevinden van de mens, van andere levende organismen en er evenmin on-
aanvaardbare schade optreedt voor het abiotisch milieu.3 Het brongerichte spoor 
wordt daarentegen gevormd door het tegengaan van de uitstoot van schadelijke 
stoffen, geluid enz. uit bronnen van milieubelasting. Uitgangspunt van de bronge-
richte benadering is dat iedere uitstoot die redelijkerwijze kan worden voorko-
men, ook voorkomen moet worden. Twee begrippen spelen hierbij een rol: een 
emissie is een verontreiniging die een bron of groep van bronnen verlaat. Een 
immissie is de intrede van uitgeworpen stoffen (warmte, geluid, straling enz.) 
in een bepaald, begrensd milieu.4 Een immissie is dus het effect dat een emissie 
heeft op de kwaliteit van het milieu. Emissies staan centraal in het brongerichte 
spoor, immissies in het effectgerichte. Het brongerichte beleid richt zich direct 
op het voorkomen of tegengaan van emissies,5 het effectgerichte spoor tracht te 

1 Drupsteen 1996, p. 16; Spaans & Michiels 2000, p. 16; Backes, Gilhuis & Koeman 2006, p. 20.
2 Overweging 40 Considerans KRW.
3 Backes, Gilhuis & Koeman 2006, p. 20.
4 Nota milieuhygiënische normen, p. 7.
5 Backes, Gilhuis & Koeman 2006, p. 21.
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zorgen dat de geformuleerde milieukwaliteit bewerkstelligd wordt door het con-
troleren van immissies.

Zoals duidelijk wordt uit het verband tussen emissie en immissie, bestaat er een 
wisselwerking tussen het brongerichte en het effectgerichte spoor. De binnen 
het effectgerichte spoor geformuleerde condities moeten worden gerealiseerd 
met behulp van de brongerichte benadering. Zonder emissie is er immers geen 
immissie. De in het effectgerichte beleid geformuleerde condities bieden dus 
een referentiepunt voor de beoogde milieukwaliteit, op basis waarvan het bron-
gerichte beleid kan worden aangestuurd.

2.2  Normen in beide sporen: emissienormen en milieukwaliteitsnormen

In het milieubeleid heeft de overheid de beschikking over bepaalde middelen om 
het beleid uit te voeren, milieubeleidsinstrumenten genoemd. Ook hier worden 
brongerichte en effectgerichte beleidsinstrumenten onderscheiden. Met behulp 
van de effectgerichte instrumenten worden de condities geformuleerd voor de 
vereiste milieukwaliteit. Brongerichte instrumenten zijn nodig om emissies te 
controleren om zo aan de vastgestelde condities te voldoen. Effectgerichte in-
strumenten grijpen niet direct aan bij de aan te sturen activiteit, maar zijn lei-
dend bij de besluitvorming van de betrokken overheden omtrent de inzet van 
brongerichte instrumenten. De werking van deze effectgerichte instrumenten is 
dus indirect.6 Brongerichte instrumenten richten zich daarentegen rechtstreeks 
tot de burger en regelen zijn gedrag.7

Een voorbeeld van een brongericht instrument is een vergunning met daarin op-
genomen emissienormen. Met behulp van emissienormen wordt de toelaatba-
re uitstoot van verontreinigende stoffen uit een individuele bron vastgelegd. De 
meest duidelijke vorm van een effectgericht instrument is het stellen van milieu-
kwaliteitsnormen. Een milieukwaliteitsnorm is een al dan niet wettelijk vastge-
legde norm die aangeeft waaraan de kwaliteit van een onderdeel van het milieu 
op een bepaald moment en een bepaalde plaats moet voldoen.8 Daarbij hebben 
milieukwaliteitsnormen een aansturingsfunctie (de door milieukwaliteitsnor-
men geformuleerde normen vormen het kader waarbinnen de overheid besluit 
omtrent de inzet van brongerichte milieubeleidsinstrumenten) en een beoorde-
lingsfunctie (de feitelijke milieukwaliteit wordt beoordeeld door deze te toetsen 
aan de in de milieukwaliteitsnormen geformuleerde beoogde  milieukwaliteit). In 

6 Effectgerichte instrumenten kunnen wel direct zijn met betrekking tot de milieukwaliteit zelf, zonder 
dat er een aan te sturen activiteit tussen zit. Een voorbeeld is het saneren van bodems door de over-
heid zelf, bijvoorbeeld ten behoeve van de grondwaterbescherming.

7 Freriks 1994, p. 174.
8 Spaans & Michiels 2000, p. 19. Zie ook het Richtsnoer normstelling van het ministerie van VROM, 

p. 1.
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tegenstelling tot emissienormen, richten milieukwaliteitsnormen zich niet recht-
streeks tot de burger, maar tot de overheid. Deze moet de eisen bij de uitoefening 
van haar bevoegdheden vertalen naar normen die de burger binden.9

De KRW definieert een milieukwaliteitsnorm als ‘de concentratie van een 
bepaalde verontreinigende stof of groep van verontreinigende stoffen in wa-
ter, in sediment of in biota die ter bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu niet mag worden overschreden’ (art. 2 onder 35 KRW). 
In Nederland worden de op grond van de Wet milieubeheer vast te stellen 
milieukwaliteitsnormen ‘milieukwaliteitseisen’ genoemd. Deze eisen worden 
als volgt gedefinieerd: eisen betreffende de kwaliteit van onderdelen van het 
fysieke milieu die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel 
dient te verkeren op een daarbij te bepalen tijdstip.10

In het kader van dit onderzoek geeft een milieukwaliteitsnorm dus het plafond 
aan tot waaraan mag worden verontreinigd;11 dit is daarmee de verontreini-
gingsruimte die op een bepaalde plaats geldt en die kan worden verdeeld onder 
gebruikers.

2.3  Nadere uitwerking: milieukwaliteitswaarden

In milieukwaliteitsnormen worden vaak cijfermatig geformuleerde waarden op-
genomen. Zulke waarden vormen de kern van de milieukwaliteitsnorm, omdat 
zij de vertaalslag vormen van de beoogde, gunstige kwaliteit van het milieu naar 
een concreet toepasbare, meetbare en handhaafbare norm. Deze waarden wor-
den milieukwaliteitswaarden genoemd.12 De milieukwaliteitswaarde is de uit-
drukking van de beoogde milieukwaliteit; de milieukwaliteitsnorm schrijft voor 
dat die milieukwaliteit op een bepaald moment op een bepaalde plaats moet zijn 
bereikt.

Milieukwaliteitswaarden bevatten gekwantificeerde maximum of minimum-
concentraties van stoffen in lucht, bodem of water dan wel ten hoogste toege-
stane belastingen door geluid, trillingen enz. Daarnaast wordt ook vaak bij de 
betreffende waarde aangegeven hoe en wanneer de feitelijke kwaliteit gemeten 
dient te worden en naar welke parameters men daarbij moet kijken.

Er worden meestal drie soorten milieukwaliteitswaarden onderscheiden: grens-
waarden, richtwaarden en streefwaarden. Een grenswaarde13 schrijft een mi-

9 Freriks 1994, p. 174; Havekes & Van Rijswick 2010, p. 200.
10 Kamerstukken II 1988/89, 21163, nr. 3, p. 41.
11 Althans, wanneer die norm betrekking heeft op concentraties stoffen.
12 Spaans en Michiels 2000. Op Europees niveau worden deze aangeduid met de term ‘environmental 

quality standards’.
13 In de Engelse, Franse en Duitse jurisprudentie van het Hof van Justitie aangeduid als respectievelijk 

‘limit value’, ‘valeur limite’ en ‘Grenzwert’. Zie bijvoorbeeld HvJ 1 oktober 1991, Zaak C-13/90, Jur. 
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lieukwaliteitsniveau voor dat ten minste moet worden bereikt en gehandhaafd. 
Overschrijding van een grenswaarde is nimmer toegestaan.14 Deze hardheid van 
grenswaarden kan ertoe leiden dat het gebruik van een bepaald brongericht mi-
lieubeleidsinstrument op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd niet moge-
lijk is, namelijk indien dat zou leiden tot een overschrijding van de grenswaarde. 
Een richtwaarde15 schrijft een milieukwaliteitsniveau voor dat zo veel mogelijk 
moet worden bereikt of gehandhaafd. Richtwaarden hebben geen volstrekt bin-
dend karakter; afwijking is – indien gemotiveerd – mogelijk.16 Een streefwaar-
de17 geeft het einddoel van de beoogde gunstige toestand van het milieu weer: de 
milieukwaliteit die op de lange termijn moet worden bereikt. Een streefwaarde 
heeft geen bindende, maar slechts een indicatieve werking.18

Bij het opstellen van grens- en richtwaarden wordt rekening gehouden met de 
‘maatschappelijke haalbaarheid’ (hetgeen technisch, economisch of anderszins 
mogelijk is). Met het vastleggen van een streefwaarde die op termijn bereikt kan 
worden, kunnen lagere grens- en richtwaarden op geregelde basis worden aan-
gescherpt totdat uiteindelijk de streefwaarde zelf grens- of richtwaarde wordt. 
Dit proces wordt wel ‘voortschrijdende normstelling’ genoemd.

Naast grenswaarden in het effectgerichte spoor, zijn er ook grenswaarden in 
het brongerichte spoor. De KRW definieert bijvoorbeeld een emissiegrens-
waarde als ‘de massa, uitgedrukt in bepaalde specifieke parameters, de con-
centratie en/of het niveau van een emissie, die of dat gedurende één of meer 
vastgestelde perioden niet mag worden overschreden’ (art. 2 onder 40 KRW).

1991, p. I-04327 en HvJ 6 november 2008, Zaak C-405/07 P, Jur. 2008, p. 0.
14 Zie ook art. 2 onder 40 KRW: een grenswaarde is een waarde die niet mag worden overschreden. 

Hier worden rechtvaardigingsgronden als overmacht even buiten beschouwing gelaten.
15 In de Engelse, Franse en Duitse versies van Europese wetgeving aangeduid als respectievelijk ‘guide 

value’/’reference value’, ‘valeur guide’ en ‘Richtwert’. Zie bijvoorbeeld Richtlijn 2006/113/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwa-
ter, PB L 376 van 27 december 2006, p. 14-20, bijlage I en Richtlijn 2003/40/EG van de Commissie van 
16 mei 2003 tot vaststelling van de lĳst, de grenswaarden voor de concentratie en de vermelding op 
het etiket van bestanddelen van natuurlĳk mineraalwater en van de voorwaarden voor het gebruik van 
met ozon verrĳkte lucht bĳ de behandeling van natuurlĳk mineraalwater en bronwater, PB L 126 van 
22 mei 2003, p. 34–39, artikel 2 lid 3.

16 Zie bijlage I bij zowel de Schelpdierwaterrichtlijn als de Viswaterrichtlijn, waarbij het begrip richt-
waarde wordt afgezet tegen het begrip ‘bindende waarde’. Dat richtwaarden niet bindend zijn, volgt 
ook uit HvJ 15 december 2005, zaak C-26/04, Commissie/Spanje, Jur. 2005, p. I-11059, r.o. 8.

17 In de Engelse, Franse en Duitse versies van Europese wetgeving aangeduid als respectievelijk ‘target 
value’, ‘valeur cible’ en ‘Zielwert’. Zie Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, PB L 152 van 11 juni 
2008, p. 0001-0044, artikel 2 onder 9.

18 De Richtlijn Luchtkwaliteit definieert een streefwaarde bijvoorbeeld als ‘een niveau dat is vastge-
steld met het doel om schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu als ge-
heel te vermijden, te voorkomen of te verminderen en dat voor zover mogelijk binnen een bepaalde 
termijn moet worden bereikt’ (artikel 2 onder 9).
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2.4  Overige bepalingen ten aanzien van de vereiste watertoestand

Naast waterkwaliteitsnormen en -waarden, zijn er ook andere bepalingen die 
een verplichting inhouden omtrent de feitelijk te bereiken watertoestand. Deze 
bepalingen schrijven echter een in minder precieze toestandsnormen vervatte 
verandering van de watertoestand voor (of juist een verbod op zo’n verandering), 
in plaats van een te bereiken statische toestand. Een voorbeeld is artikel 4 lid 2 
van richtlijn 75/440/EEG:

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om een gestadige verbetering van 
het leefmilieu te waarborgen.

Voor dit type norm is geen specifieke naam in gebruik. Hiernaast zijn er bepalin-
gen die juist een verandering verbieden. Een voorbeeld hiervan is artikel 4 lid 1 
sub b, onder i van de Kaderrichtlijn water:

De lidstaten leggen de nodige maatregelen ten uitvoer ter voorkoming van 
achteruitgang van de toestand van alle oppervlaktewaterlichamen.

Deze laatste bepaling behoort tot een normtype waarvoor weer wel een begrip 
is geïntroduceerd, te weten de standstillbepaling. Wanneer de feitelijke mi-
lieukwaliteit reeds beter is dan op grond van milieukwaliteitsnormen vereist is, 
bestaat de mogelijkheid dat het rechtssubject de feitelijke toestand laat verslech-
teren totdat de toestand is bereikt welke vereist wordt door de milieukwaliteits-
normen. Om deze ongewenste gang van zaken tegen te gaan, kennen sommige 
richtlijnen een zogenoemde standstillbepaling. Het standstillbeginsel houdt in 
dat de milieukwaliteit niet mag verslechteren.19

Bij een standstillbepaling is het vaak niet evident op welke wijze wordt vastge-
steld of aan de verplichting wordt voldaan of niet. Een verslechtering van een 
toestand valt slechts vast te stellen door op verschillende momenten in de tijd 
de toestand te meten en deze metingen met elkaar te vergelijken. Veel hangt af 
van de keuze van deze tijdstippen. Ten eerste is de allereerste meting van belang. 
Vanaf dat moment mag er namelijk geen verslechtering meer plaatsvinden; daar-
vóór nog wel. Ten tweede kan men zich de situatie voorstellen dat er sinds de 
eerste meting een verbetering heeft plaatsgevonden. Dat is slechts waarneem-
baar bij de tweede meting. Het is de vraag of na de tweede meting de toestand 
weer mag verslechteren tot het niveau van de eerste meting, of dat men minstens 
het niveau van de tweede meting moet vasthouden. Is verslechtering verboden 
ten opzichte van de eerste meting of ten opzichte van de laatste meting? (of iets 
daar tussenin?) Ten derde speelt de duur tussen twee metingen een rol. Wanneer 
de feitelijke toestand schommelt rond een bepaald niveau, waarbij soms sprake 

19 Backes e.a. 2002, p. 93. Zie ook Spaans 2002, p. 109-110.
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is van een verbetering ten opzichte van de laatste meting en soms van een ver-
slechtering, zal vaker een verslechtering worden geconstateerd wanneer het 
tijdsinterval kort is. Ook zal in dat geval vaker een verbetering worden geconsta-
teerd. Indien – zoals hierboven werd aangegeven – dan ook de laatste meting als 
minimumkwaliteit wordt overgenomen, zal de ondergrens daarmee ook vaker 
omhoog opschuiven.

3  Welke richtlijnverplichtingen zijn relevant?

In deze paragraaf worden de begrippen uit de vorige paragraaf gebruikt om een 
onderscheid te maken tussen de voor dit onderzoek relevante verplichtingen 
en de overige richtlijnverplichtingen. De verplichtingen die relevant zijn, zijn 
die waarbij de mogelijkheid tot nakoming voor de waterbeheerder bemoeilijkt 
wordt door grensoverschrijdende verontreiniging. Er zal blijken dat slechts de 
verplichtingen uit het effectgerichte spoor relevant zijn voor dit onderzoek.

3.1  De verplichtingen uit het effectgerichte spoor zijn relevant

De bepalingen die de inhoud beschrijven van de te bereiken feitelijke toestand 
bevatten relevante verplichtingen. Zoals blijkt uit de bovenstaande introductie 
over effectgericht milieubeleid, kunnen richtlijnen waterkwaliteitsnormen be-
vatten die aangeven waaraan de kwaliteit van het water op een bepaald moment 
en een bepaalde plaats moet voldoen. Dat is derhalve een te bereiken feitelijke 
toestand. Verplichtingen die het bereiken van een watertoestand vereisen, zijn 
– in grensoverschrijdende stroomgebieden – evident relevante verplichtingen, 
omdat de haalbaarheid van deze verplichtingen afhankelijk is van de kwaliteit 
van het binnenkomende water. Afhankelijk van het binnenkomende water wordt 
immers de uitgangspositie bepaald waarbinnen de nationale waterbeheerder 
kan werken. Is het water vuiler, dan is de vereiste toestand moeilijker te berei-
ken en vice versa. Waterkwaliteitsnormen zijn dus relevante verplichtingen.20 In 
richtlijnen opgenomen kwaliteitswaarden zijn evenzo relevante verplichtingen; 
zij vormen immers een uitwerking van de omvattende normen en nakoming 
heeft op dezelfde wijze te lijden onder grensoverschrijdende waterverontreini-
ging.

Ook bepalingen die een gewenste verandering van de watertoestand omschrij-
ven en standstillbepalingen (zie paragraaf 2.4) bevatten relevante verplichtin-
gen, aangezien ook de nakoming van déze bepalingen bemoeilijkt wordt door uit 
het buitenland afkomstige waterverontreiniging.

20 Althans de verplichting tot het voldoen aan de normen is een relevante verplichting. De – in veel 
richtlijnen voorkomende – verplichting om in nationale wetgeving waterkwaliteitsnormen vast te 
leggen is daarentegen een formele, niet-relevante verplichting.
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3.2  Brongerichte verplichtingen zijn niet relevant

Een bijzondere soort verplichtingen die niet relevant zijn in het kader van de 
vraagstelling van dit onderzoek vormen de brongerichte normen. Hoewel emis-
sienormen vaak berekend worden aan de hand van de geldende milieukwali-
teitsnormen, zijn het tóch geen relevante verplichtingen te noemen. De adressaat 
van de norm is namelijk niet de waterbeheerder, maar de particulier aan wie of 
het bedrijf waaraan deze norm wordt opgelegd. Voor de normadressaat is een 
emissienorm een norm die verwezenlijkt moet worden; voor de waterbeheer-
der bestaat echter slechts een verplichting om emissienormen op te leggen.21 De 
adressaat van de emissienorm heeft bij het nakomen van deze verplichting wel 
degelijk last van grensoverschrijdende verontreiniging, maar dat is niet het voor-
werp van dit onderzoek. Dit onderzoek behandelt slechts de verplichtingen voor 
nationale waterbeheerders, om die vervolgens in relatie tot de hun ter beschik-
king staande instrumenten te beschouwen.

Ook de verplichting om emissienormen op te leggen wordt wel enigszins bemoei-
lijkt door grensoverschrijdende verontreiniging. Omdat emissienormen vaak af-
geleid zullen moeten worden uit milieukwaliteitseisen, kan het zo zijn dat water-
beheerders zeer strenge emissienormen moeten opleggen wanneer de kwaliteit 
van het binnenkomende water reeds zeer slecht is. Het opleggen van deze stren-
ge normen zal vaak in botsing komen met de wensen van watergebruikers in het 
gebied en de mogelijkheid bestaat dat een gebied dan juridisch ‘op slot’ gaat. Dit 
negatieve gevolg maakt dat de nakoming van de verplichting tot het opleggen 
van emissienormen feitelijk/beleidsmatig bemoeilijkt wordt door uit het buiten-
land afkomstige waterverontreiniging. De nakoming van deze verplichting wordt 
echter niet slechts bemoeilijkt door de uit het buitenland afkomstige verontrei-
niging, maar vooral ook door het bestaan van de milieukwaliteitseisen op basis 
waarvan de emissienormen worden berekend. Hierboven is reeds gesteld dat 
waterkwaliteitseisen relevante verplichtingen zijn. De verplichting tot het opleg-
gen van emissienormen is daarmee slechts een secundair-relevante verplichting. 
In de rest van dit onderzoek wordt een brongerichte verplichting dan ook niet 
aangemerkt als relevante verplichting.

Dat betekent natuurlijk niet dat de gevolgen van grensoverschrijdende waterpro-
blematiek voor deze verplichtingen niet van belang zijn. Ze zijn integendeel van 
groot belang. Het juridisch ‘op slot’ gaan van een gebied kan grote maatschap-
pelijke consequenties hebben. Een van de grootste problemen die bijvoorbeeld 
Nederland wat dit betreft tegenkomt, zijn emissie-eisen ten aanzien van het koel-
water dat energiecentrales lozen op het oppervlaktewater. Voor de ecologie mag 

21 Bijvoorbeeld middels vergunningverlening. De niet-relevante verplichting om emissienormen voor 
te schrijven is bijvoorbeeld te vinden in art. 10 lid 2 sub b KRW.
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het oppervlaktewater namelijk niet te warm zijn, dus is er een maximumtempe-
ratuur vastgesteld voor het geloosde koelwater (25°C). De situatie is echter zo 
dat, ’s zomers het water dat via de rivieren Nederland binnenkomt reeds war-
mer is dan toegestaan, omdat er in Duitsland veel koelwater wordt geloosd. De 
theoretische mogelijkheid bestaat dan ook dat Nederland nieuwe vergunningen 
aan energiecentrales zou moeten weigeren of bestaande vergunningen zou moe-
ten wijzigen. Dit kan er zelfs toe leiden dat delen van de energievoorziening stil 
zouden komen te liggen vanwege deze ecologische emissieeisen. Zonder het be-
lang van deze verplichtingen derhalve te miskennen, wordt in dit onderzoek hier 
verder niet op ingegaan en beperkt het onderzoek zich tot de primair-relevante 
verplichtingen.

3.3  Samenwerkingsverplichtingen zijn niet relevant

Naast de genoemde typen verplichtingen, bevatten sommige richtlijnen22 sa-
menwerkingsverplichtingen. Deze verplichtingen spelen een belangrijke rol bij 
grensoverschrijdende waterverontreiniging, maar desondanks zijn het geen re-
levante verplichtingen in de zin van dit onderzoek. Lidstaten zijn verplicht tot sa-
menwerking met andere lidstaten. Zoals in het tweede deel van dit onderzoek zal 
blijken, is de succesvolle nakoming van deze verplichtingen in de praktijk zeer 
problematisch. Dat heeft met name te maken met de verschillen in organisatie-
structuur en -cultuur in de tot samenwerking verplichte lidstaten en het verschil 
in belang dat men hecht aan een goede watertoestand in het hele stroomgebied. 
De samenwerking wordt echter niet bemoeilijkt door grensoverschrijdende wa-
terverontreiniging.23 Veeleer is er een omgekeerde afhankelijkheid: grensover-
schrijdende verontreiniging kan worden bestreden middels succesvolle samen-
werking. Om deze reden komen de samenwerkingsverplichtingen niet in dit deel 
van het onderzoek aan bod, maar worden ze uitvoerig beschreven in deel II, dat 
de instrumenten ter nakoming van de relevante verplichtingen behandelt.

3.4  Er zijn geen overige relevante verplichtingen

Naast effectgerichte verplichtingen, brongerichte verplichtingen en samenwer-
kingsverplichtingen, bevatten richtlijnen in het algemeen nog allerlei andere ver-
plichtingen. Het gaat daarbij in de regel om verplichtingen als het transponeren 
van richtlijnen in het nationale recht, het opstellen van plannen en programma’s, 
het aanwijzen van gebieden en autoriteiten, het volgen van bepaalde meetproce-

22 In het bijzonder de Kaderrichtlijn water, de Richtlijn overstromingsrisicobeheer, de Kaderrichtlijn 
mariene strategie en diverse oudere richtlijnen.

23 Mocht die bemoeilijking al bestaan, dan is er – net als bij de brongerichte verplichtingen – sprake van 
een secundaire bemoeilijking. Eventueel moet er intensiever worden samengewerkt, maar dat komt 
wederom doordat er een primair-relevante verplichting is, namelijk de waterkwaliteitsnormen.
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dures, het informeren van de Commissie, enz.24 Ook deze verplichtingen blijven in 
dit deel van het onderzoek buiten beschouwing, omdat het hier evenmin gaat om 
verplichtingen waarvan de nakoming bemoeilijkt wordt door grensoverschrij-
dende verontreiniging. Ongeacht de hoeveelheid grensoverschrijdende veront-
reiniging, is een lidstaat in staat richtlijnen te transponeren, plannen en pro-
gramma’s op te stellen, gebieden en autoriteiten aan te wijzen, of de Commissie 
te informeren. Mochten hier al problemen optreden, dan gaat het – net als in het 
geval van brongerichte normen – om secundair-relevante verplichtingen.

4  De reikwijdte van de relevante verplichtingen

In de vorige paragraaf is aangegeven welke verplichtingen relevant zijn voor dit 
onderzoek. Na deze selectie kan een kwalificatie plaatsvinden van deze relevante 
verplichtingen. Van de relevante verplichtingen, die voorwerp zijn van dit onder-
zoek, kan men zich afvragen hoever zij reiken. Waartoe verplichten zij precies? 
In paragraaf 4.1 wordt aangegeven dat het Hof van Justitie verschillende typen 
richtlijnverplichtingen onderscheid en dat dit onderscheid gevolg heeft voor de 
reikwijdte van die verplichtingen voor lidstaten. In paragraaf 4.2 wordt het ver-
schil tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen aangeduid en wordt inge-
gaan op de oorsprong van deze begrippen. Paragraaf 4.3 toont vervolgens aan 
dat de typen verplichtingen die het Hof van Justitie onderscheidt, ten dele sa-
menvallen met deze twee verplichtingen. In paragraaf 4.4 wordt vervolgens – op 
basis van de jurisprudentie van het Hof – dieper ingegaan op de aard van beide 
typen verplichtingen.

4.1  Het Hof van Justitie onderscheidt verschillende typen richtlijnbepalingen

Op 18 juni 2002 deed het Hof van Justitie uitspraak in een zaak25 waarin de 
Europese Commissie Frankrijk had beschuldigd van de schending van de lucht-
vervuilingsrichtlijnen 89/36926 en 83/42927. Volgens deze richtlijnen moeten 
alle gemeentelijke afvalverbrandingsovens in de lidstaten aan de voorwaarde 
voldoen dat het gas dat vrijkomt bij de verbranding gedurende minstens 2 secon-
den verwarmd wordt tot een minimumtemperatuur van 850°C in de tegenwoor-
digheid van ten minste 6% zuurstof.28 Toen bleek dat verschillende Franse ver-
brandingsovens deze voorwaarden niet naleefden, concludeerde de Commissie 

24 Zie voor meer informatie Prechal 2005, waarin een overzicht van verschillende typen richtlijnbepa-
lingen wordt gegeven.

25 HvJ 18 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679.
26 Richtlijn 89/369/EEG van de Raad van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor 

de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging, PB L 163 1989, p. 32–36.
27 Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van 21 juni 1989 ter vermindering van door bestaande installaties 

voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging, Pb L 203 1989, p. 50-54.
28 Zie art. 4 lid 1 van richtlijn 89/369 en art. 4 van richtlijn 89/429.
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dat Frankrijk de richtlijnen niet naleefde. De Franse regering erkende dat ver-
schillende verbrandingsovens inderdaad niet aan de voorwaarden voldeden, 
maar argumenteerde dat de bepalingen van de richtlijnen correct waren omge-
zet in nationaal recht en dat er maatregelen van kracht waren om een effectieve 
toepassing van de bepalingen te verzekeren. De Commissie beschouwde deze 
maatregelen echter als duidelijk onvoldoende omdat, vier jaar na de tijdslimiet, 
het beoogde resultaat van de richtlijnen nog steeds niet bereikt was.

Het verweer van de Franse regering was dat de richtlijn de lidstaten slechts ver-
plichtte tot het nemen van maatregelen (namelijk het onderwerpen van hun ver-
brandingsoperatoren aan bepaalde verplichtingen). Frankrijk argumenteerde 
dat, louter het feit dat een situatie niet overeenstemt met de objectieven van een 
bepaling van een richtlijn, niet mag worden afgeleid dat een lidstaat noodzakelijk 
zijn verplichtingen onder die bepaling heeft geschonden.

Op basis van deze argumenten overwoog het Hof het volgende:29

‘De communautaire wetgevingspraktijk laat (…) zien dat er grote verschillen 
kunnen bestaan tussen de soorten verplichtingen die richtlijnen lidstaten op-
leggen en derhalve tussen de resultaten die moeten worden bereikt. Bepaalde 
richtlijnen eisen immers dat op nationaal niveau wettelijke bepalingen worden 
vastgesteld en dat de eerbiediging daarvan aan een rechterlijk of administra-
tief toezicht wordt onderworpen (…). Andere richtlijnen dragen de lidstaten 
op de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn opdat bepaalde, algemeen 
geformuleerde en niet kwantificeerbare doeleinden worden bereikt, waarbij 
de lidstaten een bepaalde beoordelingsruimte wordt gelaten ten aanzien van 
de aard van de te nemen maatregelen (…). Weer andere richtlijnen eisen dat 
de lidstaten binnen de gestelde termijn nauwkeurig bepaalde, concrete resul-
taten bereiken (…). De vaststelling van de niet-nakoming [hangt] in casu af 
van het soort verplichtingen dat de bepalingen van de richtlijnen [opleggen].’

Uit deze overweging wordt duidelijk dat het Hof van Justitie (ten minste) drie ty-
pen richtlijnverplichtingen onderscheidt en dat dit gevolgen heeft voor de vraag 
waartoe lidstaten verplicht zijn en of sprake is van een inbreuk op het Europese 
recht. Voor dit onderzoek is vooral het onderscheid tussen de laatste twee typen 
verplichtingen relevant. In paragraaf 4.3 wordt uiteengezet dat dit neerkomt op 
het onderscheid tussen respectievelijk inspannings- en resultaatsverplichtingen. 
Hiervoor geeft paragraaf 4.2 eerst een introductie op deze begrippen.

29 HvJ 18 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679, r.o. 25-29.



Hoofdstuk 2

47

4.2  Inspannings- en resultaatsverplichtingen

In het recht van veel lidstaten – waaronder het Nederlandse – wordt een on-
derscheid gemaakt tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen.30 Bij een in-
spanningsverplichting wordt men geacht zich naar best vermogen in te spannen 
om een resultaat te bereiken; bij een resultaatsverplichting wordt men geacht 
erin te slagen een resultaat te bereiken.31 Het klassiek gebruikte voorbeeld om 
dit onderscheid te illustreren is dat van een arts in relatie tot zijn patiënt: de arts 
moet alles doen dat een redelijk persoon en een bekwaam geneesheer kan doen 
om voor zijn patiënt te zorgen (inspanningsverplichting). Een arts heeft echter 
geen verplichting om een patiënt daadwerkelijk te genezen (hetgeen een resul-
taatsverplichting zou zijn).32 Beide typen hebben gemeen dat de betreffende ver-
plichting een bepaald resultaat beoogt te bereiken. Het verschil zit in de vraag 
hoever het rechtssubject precies moet gaan om dat resultaat ook daadwerkelijk 
te bewerkstelligen.

Als de argumenten van de Commissie en van Frankrijk uit het in de vorige pa-
ragraaf aangehaalde arrest, vertaald zouden worden naar deze twee soorten 
verplichtingen, zou men kunnen zeggen dat de Commissie argumenteert dat 
de verplichtingen in de betreffende richtlijn resultaatsverplichtingen zijn. De 
Commissie gaat ervan uit dat lidstaten verplicht zijn om te slagen in het bereiken 
van het beoogde resultaat van de bepalingen van deze richtlijn. Anderzijds, zou 
men kunnen stellen dat de Franse regering de verplichtingen als inspannings-
verplichtingen beschouwd en dat van de lidstaten enkel verwacht mag worden 
dat zij naar hun beste vermogen proberen te slagen om het beoogde resultaat te 
bereiken. Hun verplichting is dus beperkt tot het nemen van maatregelen om het 
beoogde resultaat te bereiken.

Dit onderscheid werd voor het eerst gemaakt in het privaatrecht van verschillen-
de lidstaten in het begin van de 20ste eeuw, toen rechtsgeleerden33 de vage codifi-
catie van het Romeinse maxime impossibilium nulla obligatio est34 probeerden te 
verduidelijken. Indien nakoming onmogelijk was, was de debiteur naar Romeins 

30 Hoewel dit onderscheid niet geïncorporeerd is in de common law stelsels (Dupuy 1998, p. 375), 
vormt het een klassiek onderscheid in de continentale rechtsstelsels (Zie bijvoorbeeld Combacau 
1981, p. 181 en Conforti 1988, p. 233). Zie ook Gordley & Von Mehren 2006, p. 494. Zie voor het 
Duitse recht bijvoorbeeld Van der Meer 1984. Zie verder ook Jansen 1998, p. 250 e.v. & p. 526 e.v.

31 Combacau 1981, p. 194: ‘Une obligation de résultat est une obligation de réussir, une obligation de 
moyens est une obligation de s’efforcer’. Crawford 1999, §57: ‘In the civil law understanding, obliga-
tions of result involve in some measure a guarantee of outcome, whereas obligations of conduct are 
in the nature of best efforts obligations, obligations to do all in one’s power to achieve a result, but 
without ultimate commitment’.

32 Naar Dupuy 1998, p. 375.
33 In Frankrijk werd dit onderscheid bijvoorbeeld geïntroduceerd door Demogue (Demogue 1923, 

p. 1923-1933).
34 ‘Er bestaat geen verplichting tot het onmogelijke’, Corpus Iuris Civilis: digesten 50.17.185.
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recht aansprakelijk voor het niet vervullen van een contractuele verplichting, 
tenzij hij zich met succes kon beroepen op een uitzondering, zoals overmacht. 
Welke uitzonderingen beschikbaar waren, hing echter af van het voorliggende 
geschil. De codificatie van deze regels verliep enigszins chaotisch en niet conse-
quent, waardoor een nogal wanordelijk systeem ontstond.35 De bovenvermelde 
rechtsgeleerden wilden hierin duidelijkheid scheppen door twee soorten ver-
plichtingen van elkaar te onderscheiden, met elk hun eigen uitzonderingen, om 
zo de verplichtingen voor elke contractspartij te kunnen bepalen. Dit resulteerde 
in het onderscheid tussen inspanningsverplichtingen en resultaatsverplichtin-
gen.36

Ook het Nederlandse privaatrecht is (deels via de Franse Code Civil) voor een 
groot deel gebaseerd op het Romeinse recht en ook hier vond een soortgelijke 
ontwikkeling plaats. Het onderscheid tussen beide soorten verbintenissen werd 
kort na 1900 geïntroduceerd tijdens een discussie over het overmachtsbegrip.37 
In de periode tussen 1904 en 1953 begon men te onderscheiden tussen verbin-
tenissen waarbij van de debiteur niet meer dan inspanning tot een bepaald doel 
werd geëist en verbintenissen waarbij de debiteur zich verplichtte tot het be-
reiken van een bepaald resultaat, het intreden van een bepaalde toestand. Deze 
discussie leidde tot een opstel van Ph.A.N. Houwing, ‘De inhoud van de verbinte-
nis en de overmacht’,38 dat vrij algemeen wordt beschouwd als de basis voor het 
onderscheid tussen de begrippen inspanningsverbintenis en resultaatsverbinte-
nis in Nederland.39 In handboeken en rechtspraak40 in de jaren zestig en zeventig 
wordt ervan uitgegaan dat beide begrippen bestaan en wel in de door Houwing 
uitgewerkte vorm.41 Sinds die tijd zijn deze begrippen in het juridisch spraakge-
bruik ingeburgerd geraakt.42

Het Hof van Justitie gebruikt voor het eerst in 1976 het begrip ‘resultaatsverbin-
tenis’ in een uitspraak.43 In de volgende paragraaf wordt duidelijk dat ook het Hof 
inmiddels het bovenstaande onderscheid hanteert in zijn jurisprudentie en daar 
een specifieke invulling aan geeft.

35 Gordley & Von Mehren 2006, p. 494-496.
36 Zie bijvoorbeeld Weill & Terré 2005, nrs. 399-402.
37 Den Tonkelaar 1982, p. 1.
38 Houwing 1953.
39 Den Tonkelaar 1982, p. 6.
40 Uitdrukkelijk vaker in handelsrechtelijke kwesties dan in het burgerlijk recht (Den Tonkelaar 1982, 

p. 14).
41 Den Tonkelaar 1982, pp. 10 & 14.
42 Van Dunné 1998, p. 49. Van Dunné geeft ook aan dat er veel kritiek op dit onderscheid is gekomen, 

waardoor het in de literatuur inmiddels niet vaak meer naar voren komt en een wat onduidelijke 
rol speelt (Van Dunné 1998, p. 52. Zie ook Den Tonkelaar 1982, p. 22). Ook in de Nederlandse recht-
spraak zou een nuancering waarneembaar zijn (Van Dunné, p. 57).

43 HvJ 17 februari 1976, zaak 91/75, Jur. 1976, p. 217. De Engelse versie van het arrest geeft ‘obligation 
to achieve results’, de Franse ‘obligation de résultat’.
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4.3  Het Hof van Justitie onderscheidt inspannings- en resultaatsverplichtingen

In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt dat het Hof van Justitie in zijn juris-
prudentie inspanningsverplichtingen en resultaatsverplichtingen als twee ver-
schillende typen richtlijnverplichtingen onderscheidt. Het verdient opmerking 
dat dit moeilijk aan te tonen valt, omdat het Hof nooit letterlijk naar dit onder-
scheid verwezen heeft. Wel hanteert het Hof verschillende labels die naar dit on-
derscheid verwijzen44 en wordt, zoals in paragraaf 4.1 duidelijk werd, een syste-
matisch onderscheid tussen soorten richtlijnverplichtingen onderkend. Het Hof 
heeft echter nergens expliciet aangegeven dat dit onderscheid samenvalt met het 
in de vorige paragraaf geïntroduceerde ‘klassieke’ onderscheid, noch heeft het in 
een enkele zaak een expliciete definitie gegeven van wat beide typen verplichtin-
gen behelzen. 

De argumentatie om aan te tonen dat het Hof in zijn rechtspraak wel degelijk een 
onderscheid maakt tussen inspanningsverplichtingen en resultaatsverplichtin-
gen bestaat uit twee stappen. In paragraaf 4.3.1 zal aangetoond worden dat het 
Hof een onderscheid maakt tussen twee soorten verplichtingen en dat dit onder-
scheid parallellen vertoont met het klassieke onderscheid. In de paragrafen 4.3.2 
en 4.3.3 zullen de types van verplichtingen die onderscheiden worden door het 
Hof verder worden uitgewerkt en zal aangetoond worden dat dit onderscheid 
inderdaad overeenkomt met het bovenvermelde klassieke onderscheid tussen 
inspanningsverplichtingen en resultaatsverplichtingen.

4.3.1  Het Hof onderscheidt twee contrasterende typen verplichtingen

In paragraaf 4.1 werd al duidelijk dat het Hof van Justitie een onderscheid maakt 
tussen verschillende typen richtlijnverplichtingen en dat dit onderscheid gevol-
gen heeft voor wat er van lidstaten wordt geëist. Hoewel het Hof hier niet let-
terlijk de termen ‘inspanningsverplichting’ of ‘resultaatsverplichting’ gebruikt, 
vertonen de laatste twee typen verplichtingen zoals het Hof ze beschrijft, grote 
gelijkenissen met het klassieke onderscheid tussen inspanningsverplichting en 
resultaatsverplichting. Een verplichting om maatregelen te nemen opdat be-
paalde doelen worden bereikt, lijkt erg sterk op de verplichting om zich naar 
best vermogen in te spannen om een resultaat te bereiken. De verplichting om 
concrete resultaten te bereiken is feitelijk hetzelfde als de verplichting om erin te 
slagen een resultaat te bereiken.

Verder lijkt het erop dat het onderscheid dat het Hof hier maakt systematisch van 
aard is en niet slechts van toepassing op de in het betreffende arrest behandelde 

44 In de Nederlandse taal is het Hof redelijk consequent in het hanteren van het label ‘resultaatsver-
plichting’. In andere talen worden meer diverse noemers gebruikt. Zie Van Kempen 2012.
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verplichting. Het Hof geeft hier een zeer algemene beschouwing over typen richt-
lijnbepalingen. Bovendien herhaalt het Hof deze stelling – dat richtlijnen deze 
verschillende typen verplichtingen kunnen bevatten – nog eens letterlijk in zaak 
C-32/05.45

Artikel 288 VWEU stelt: ‘Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te be-
reiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is’. Men zou hieruit kun-
nen afleiden dat alle richtlijnverplichtingen resultaatsverplichtingen zijn. Dat 
is echter niet het geval. Het Hof benadrukt dat hoewel richtlijnen verbindend 
zijn naar hun resultaat, zij verschillende soorten verplichtingen bevatten, zoals 
blijkt uit de wetgevingspraktijk van de Unie.46 Artikel 288 is opgesteld om de 
verschillende instrumenten te beschrijven die de Unie ter beschikking staan. Het 
artikel beschrijft daarbij de eigenschappen van richtlijnen en zet die af tegen de 
andere instrumenten, zoals verordeningen en besluiten. Het feit dat een richt-
lijn verbindend is naar haar resultaat, maar de lidstaten vrijlaat daarbij vorm 
en middelen te kiezen, is dus in de eerste plaats bedoeld om aan te geven dat 
daarin een verschil schuilt ten opzichte van de andere instrumenten, met name 
de verordening die in zijn geheel verbindend is. Artikel 288 VWEU benadrukt 
dus juist de flexibiliteit van richtlijnen ten opzichte van verordeningen en niet de 
striktheid van de in de richtlijnen opgenomen verplichtingen. Er is geen enkele 
aanwijzing in de tekst van dit artikel die aanleiding geeft tot de conclusie dat 
richtlijnen slechts resultaatsverplichtingen kunnen bevatten. In het licht van dit 
onderzoek is het slechts een ongunstig toeval dat het verdragsartikel het woord 
‘resultaat’ gebruikt.

Het is dus duidelijk dat het Hof een onderscheid maakt tussen ten minste drie 
verschillende typen richtlijnverplichtingen en dat dit onderscheid gevolgen heeft 
voor de eisen waar lidstaten aan moeten voldoen. Daarnaast is duidelijk dat het 
onderscheid tussen twee van die soorten verplichtingen grote gelijkenissen ver-
toont met het onderscheid tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen. De 
bewoordingen van het Hof bevatten echter geen definitie van deze twee soorten 
verplichtingen en ook kan hier nog niet met zekerheid gezegd worden dat het 
Hof inderdaad naar de klassieke tweedeling verwijst. Daarvoor is eerst een na-
der onderzoek naar de door het Hof onderscheiden soorten richtlijnverplichtin-
gen noodzakelijk. Dit komt in de volgende twee paragrafen aan de orde.

45 HvJ 30 november 2006, zaak C-32/05, Commissie/Luxemburg, Jur. 2006, p. I-11323, r.o. 37-40.
46 HvJ 18 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679, r.o. 25-29. 
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4.3.2  Inspanningsverplichtingen volgens het Hof van Justitie

Ook in zaak C-418/0447 maakt het Hof een onderscheid tussen twee typen richt-
lijnverplichtingen. In dit arrest geeft het Hof de juridische betekenis van de twee-
de zin van Artikel 4(4) van de Vogelrichtlijn. Volgens deze bepaling, zetten de 
lidstaten zich buiten de beschermingszones in om vervuiling en verslechtering 
van de vogelwoongebieden te voorkomen. Het Hof overwoog:48

‘Weliswaar legt artikel 4, lid 4, tweede volzin, van de vogelrichtlijn geen resul-
taatsverplichting op, maar de lidstaten moeten zich serieus tot doel stellen, 
de habitats buiten de SBZ’s te beschermen. Vastgesteld moet dus worden dat 
Ierland zich in casu moet inzetten om passende maatregelen te nemen om 
vervuiling en verslechtering van de habitats te voorkomen’.

Deze bewoordingen vertonen sterke gelijkenissen met de klassieke tweedeling 
tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen. Volgens het Hof zijn de lid-
staten onder deze bepaling verplicht om serieuze pogingen te doen/stappen te 
ondernemen om de habitats te beschermen/vervuiling en verstoringen te ver-
mijden. Bovendien wordt deze verplichting duidelijk onderscheiden van een ver-
plichting die het bereiken van een resultaat vereist. Gezien vanuit het klassieke 
onderscheid behandeld in paragraaf 4.2, kan gesteld worden dat het Hof deze 
richtlijnbepaling als inspanningsverplichting bestempelt.

Vervolgens verduidelijkt het Hof wat dit betekent voor de verplichtingen van de 
lidstaten: lidstaten zijn verplicht om ‘alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen’ 
te nemen om het beoogde resultaat van de verplichting te bereiken (in dit geval: 
het vermijden van vervuiling en verslechtering).49 Dit wil zeggen dat de lidstaten 
alles moeten doen wat in hun macht ligt om het doel te bereiken, tenzij dit onre-
delijk zou zijn. Deze visie – dat een inspanningsverplichting het nemen van alle 
redelijke maatregelen vereist – wordt herhaald in een ander arrest waarin het 
HvJ overwoog dat:

‘Artikel 4, lid 1, van de [Zwemwater]richtlijn [kan] niet aldus (…) worden op-
gevat, dat de lidstaten zich enkel moeten inspannen om alle mogelijke maat-
regelen te nemen. Integendeel, deze bepaling dient te worden begrepen als 
een resultaatsverplichting. In de Engelse versie spreekt het Hof hier van “all 
reasonably feasible measures’”.50

Naast het vereiste alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, stelt deze 
inspanningsverplichting ook andere eisen aan de maatregelen die genomen 

47 HvJ 13 december 2007, zaak C-418/04, Commissie/Ierland, Jur. 2007, p. I-10947.
48 In r.o. 179. Zie ook de opinie van A-G Kokott in deze zaak onder punt 109.
49 Zie de uitspraak van het Hof, r.o. 190. Zie ook de opinie van de A-G, onder 111-115.
50 HvJ 19 maart 2002, zaak C-268/00, Commissie/Nederland, Jur. 2002, p. I-2995, r.o. 12.
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worden. Volgens het Hof: ‘Daarenboven moet worden vastgesteld dat de enke-
le omstandigheid dat een bepaald aantal programma’s en bestuursrechtelijke 
maatregelen zijn vastgesteld, (…) niet aantoont dat [de] lidstaat zich voldoende 
heeft ingezet om [het beoogde resultaat te bereiken]’.51 Volgens het Hof moeten 
de getroffen maatregelen neerkomen op een ‘doelgericht optreden’ om het be-
oogde resultaat te bereiken en moeten zij een ‘coherent geheel’ vormen.52 Het is 
onduidelijk wat het Hof precies bedoelt met ‘doelgericht optreden’. Omdat het 
Hof de advocaat-generaal goedkeurend citeert over dit punt, zou gesteld kun-
nen worden dat het Hof eveneens instemt met de conclusie van de advocaat-
generaal wanneer zij zegt dat deze maatregelen specifiek bedoeld moeten zijn 
om de doelstelling van de verplichting te bereiken en dat het onvoldoende is om 
een min of meer willekeurige lijst van maatregelen, die op een of andere manier 
bijdragen aan het bereiken van het doel, in te dienen.53 Wat het ‘coherent geheel’ 
betreft, acht het Hof het onvoldoende wanneer een lidstaat slechts gedeeltelijke, 
niet-samenhangende maatregelen neemt, die niet alle werkelijk bedoeld zijn om 
het beoogde resultaat van de verplichting te bereiken.54 Volgens de advocaat-ge-
neraal moeten de genomen maatregelen op een zodanige manier georganiseerd 
worden dat ze – in samenhang met andere maatregelen – het beoogde resultaat 
bereiken.55 Dit lijkt te impliceren dat een onderliggend plan voor de maatregelen 
vereist is.

Hoewel de bovengenoemde vereisten door het Hof slechts in een enkele zaak 
zijn geformuleerd,56 neemt dit niet weg dat ze ook voor andere inspanningsver-
plichtingen zouden kunnen gelden. Het Hof stelt deze vereisten immers op zeer 
algemene wijze, zonder naar een specifieke verplichting te verwijzen.

Deze visie op inspanningsverplichtingen lijkt in overeenstemming met de klas-
sieke visie gepresenteerd in paragraaf 4.2. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat 
het Hof inderdaad de mening is toegedaan dat een inspanningsverplichting bete-
kent dat een lidstaat alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moet nemen om 
het beoogde resultaat van de verplichting te bereiken en dat deze maatregelen 
moeten bestaan uit een doelgericht optreden in een coherent geheel. Dit zou im-
pliceren dat een lidstaat een inspanningsverplichting heeft nageleefd zodra aan 
deze eisen is voldaan, zelfs al wordt het beoogde resultaat van de verplichting 
niet bewerkstelligd.

51 HvJ 13 december 2007, zaak C-418/04, Commissie/Ierland, Jur. 2007, p. I-10947, r.o. 190.
52 HvJ 13 december 2007, zaak C-418/04, Commissie/Ierland, Jur. 2007, p. I-10947, r.o. 190-191. Zie 

ook de opinie van de A-G onder 111.
53 Opinie van de A-G, punt 115.
54 De uitspraak van het Hof, r.o. 191.
55 Opinie van de A-G, punt 112.
56 Het vereiste om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, is ook aanwezig in zaak 

C-418/04.
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Het verdient opmerking dat het niet mogelijk is in algemene termen aan te geven 
welke maatregelen redelijk zijn en welke niet. Dit dient te worden bepaald aan 
de hand van de bijzondere omstandigheden van elke voorliggende zaak. Het Hof 
bepaalt immers dat bij deze verplichtingen aan de lidstaten een bepaalde beoor-
delingsruimte wordt gelaten ten aanzien van de aard van de te nemen maatrege-
len.57 In sommige gevallen echter, bepaalt de richtlijn zelf een kader voor de be-
oordeling van het redelijkheidsvereiste. De Vogelrichtlijn is daar een voorbeeld 
van. 

Het kader voor de beoordeling van de redelijkheid van de maatregelen die ge-
troffen moeten worden ingevolge de hierboven beschreven verplichting van ar-
tikel 4 lid 4, wordt – aldus de advocaat-generaal – gevormd door artikel 2 van de 
Vogelrichtlijn.58 Dit artikel bepaalt dat de lidstaten alle nodige maatregelen ne-
men om de populatie van alle Europese vogelsoorten op een niveau te houden of 
te brengen dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en 
culturele vereisten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met economische 
en recreatieve aspecten. Een afweging omtrent de redelijkheid betrekt – in dit ge-
val – dus ecologische, wetenschappelijke en culturele vereisten, en economische 
en recreatieve aspecten. In veel gevallen zal een dergelijke referentiekader ech-
ter niet beschikbaar zijn en moet een beroep op ad hoc criteria worden gedaan 
om vast te stellen wat redelijk is en wat niet.

4.3.3  Resultaatsverplichtingen volgens het Hof van Justitie

Twee andere gevallen waarin het Hof een onderscheid heeft gemaakt tussen 
twee soorten verplichtingen zijn de zaken C-268/0059 en C-316/00.60 In de eer-
ste zaak, overwoog het Hof dat artikel 4(1) van richtlijn 76/160/EEC61 ‘niet al-
dus kan worden opgevat, dat de lidstaten zich enkel moeten inspannen om alle 
mogelijke maatregelen te nemen. Integendeel, deze bepaling dient te worden 
begrepen als een resultaatsverplichting’.62 In de tweede zaak overwoog het Hof 
expliciet dat ‘artikel 7, lid 6, van richtlijn 80/778 geen inspanningsverplichting 
oplegt, maar een resultaatsverplichting’.63

Ook hier vertonen de bewoordingen van het Hof sterke gelijkenissen met het 
klassieke onderscheid tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen. Bezien 

57 HvJ 818 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679, r.o. 27.
58 Conclusie van A-G Kokott bij Commissie/Ierland, HvJ 13 december 2007, Zaak C-418/04, Jur. 2007, 

p. I-10947, punt 111.
59 HvJ 19 maart 2002, zaak C-268/00, Commissie/Nederland, Jur. 2002, p. I-2995.
60 HvJ 14 november 2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527.
61 Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwa-

ter, PbEG 1976, L 31, p. 1.
62 Zaak C-268/00, r.o. 12.
63 Zaak C-316/00, r.o. 37.
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vanuit dit onderscheid, zou men kunnen stellen dat het Hof beide bepalingen als 
resultaatsverplichtingen beschouwt.

Vervolgens preciseert het Hof wat dit betekent. Volgens het Hof vereist dit type 
verplichtingen van de lidstaten dat zij ‘do whatever is necessary’ om het resul-
taat te bereiken.64 ‘Hoe groot de door [de] lidstaat geleverde inspanningen (…) 
immers ook mogen zijn’,65 wat telt is of het beoogde resultaat daadwerkelijk is 
bereikt of niet. Wederom lijkt de visie van het Hof overeen te stemmen met de 
klassieke definitie van een resultaatsverplichting: een verplichting om te slagen 
in het behalen van een resultaat.

4.3.4  Tussenconclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat het Hof inderdaad een onderscheid maakt tussen 
richtlijnbepalingen die inspanningsverplichtingen bevatten en bepalingen die 
resultaatsverplichtingen bevatten en dat dit onderscheid overeenkomt met de 
klassieke tweedeling beschreven in paragraaf 4.2. Dit blijkt uit zowel de bewoor-
dingen van het Hof als uit de inhoud die het beide typen verplichtingen toekent.

4.4  Gerechtvaardigde redenen om het resultaat niet te bereiken

Het Hof van Justitie is in het algemeen niet snel geneigd excuses van lidstaten 
te aanvaarden voor het niet naleven van EU-regelgeving.66 Een uitspraak inzake 
de vuilnisproblematiek die Italië sinds 2008 teistert, kan dit illustreren. Italië 
voldeed niet aan de Europese eisen die gesteld worden aan de inzameling en ver-
werking van afval en dus bracht de Commissie de zaak voor het Hof. Italië voerde 
aan dat de inbreuk haar niet kon worden aangerekend, aangezien de bevolking 
zich verzette tegen de aanleg van stortplaatsen, criminele activiteiten de vuilin-
zameling en -verwerking belemmerden en bovendien contractanten, betrokken 
bij de aanleg van de installaties, hun afspraken niet nakwamen. 

Het Hof oordeelt als volgt.67 Uit artikel 258 VWEU volgt dat objectief moet wor-
den vastgesteld of een lidstaat zijn Europese verplichtingen is nagekomen en 
derhalve doet het niet ter zake of de niet-nakoming het gevolg is van de wil van 
de lidstaat,68 van diens nalatigheid, of van technische moeilijkheden die de lid-

64 Zaak C-268/00, r.o. 12 (cursivering toegevoegd). Hier is het Engelse citaat gebruikt, omdat dat de 
meeste informatie geeft. De Nederlandse versie gebruikt slechts het woord ‘zorgen’.

65 Zaak C-316/00, r.o. 37.
66 Craig & De Búrca 2011, p. 429.
67 HvJ 4 maart 2010, zaak C-297/08, Commissie/Italië, Jur. 2010, p. I-1749, r.o. 80-86.
68 Het ontbreken van schuld of opzet is dan ook geen geldig excuus, zie ook HvJ 1 maart 1983, zaak 

301/81, Commissie/België, Jur. 1983, p. 467.
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staat zou hebben ondervonden.69 Ook blijkt volgens het Hof uit vaste rechtspraak 
dat een lidstaat zich niet kan beroepen op nationale situaties, daaronder be-
grepen problemen ten gevolge van verzet van particulieren.70 Evenmin kunnen 
criminele activiteiten niet-nakoming rechtvaardigen.71 Ook de wanpresterende 
contractanten vormen ten slotte geen rechtvaardiging, aangezien het niet gaat 
om abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarop Italië geen invloed 
heeft en waarvan de gevolgen in weerwil van alle mogelijke voorzorgen niet had-
den kunnen worden vermeden, aldus het Hof. Het Hof sluit af met te overwegen 
dat een zorgvuldige overheid evenwel de nodige maatregelen had moeten nemen 
om zich te wapenen tegen de niet-uitvoering van overeenkomsten, dan wel om 
ervoor te zorgen dat de voor de afvalverwijdering noodzakelijke voorzieningen, 
niettegenstaande die niet-uitgevoerde overeenkomsten, effectief en tijdig be-
schikbaar zouden zijn.

Verder is het een standaardoverweging dat niet kan worden geaccepteerd dat 
het de lidstaat aan financiële middelen ontbreekt om voor naleving te zorgen of 
dat organisatorische problemen of anderszins overwegingen van economische 
aard aan handhaving van het Europese recht in de weg staan.72 Ook is het geen 
excuus dat er geen nadelige gevolgen zijn opgetreden,73 de inbreuk slechts mi-
niem was,74 of het gevolg van een excuseerbare fout.75 Het Hof kijkt alleen of de 
inbreuk heeft plaatsgevonden of niet.76 Ook kan een lidstaat zich niet excuse-
ren door te pleiten dat een andere lidstaat tevens in overtreding is. Het is vaste 
rechtspraak dat de verplichtingen uit het Europese recht niet wederkerig zijn en 
onafhankelijk van de nakoming in andere lidstaten.77 Het gaat hier dus niet om 
een vorm van mede-schuld of doorgeschoven schuld, maar om het geval waarin 
een of meer andere lidstaten, onafhankelijk van de aangesproken lidstaat, óók 
in overtreding zijn. Niet wordt bedoeld de situatie dat de aangesproken lidstaat 
in overtreding is, omdat een andere lidstaat een inbreuk maakt op het Europese 
recht, zoals het geval kan zijn binnen een stroomgebied, waar een overschrijding 

69 Zie ook HvJ 1 oktober 1998, zaak C-71/97, Commissie/Spanje, Jur. 1998, p. I-5991, r.o. 15.
70 Zie ook HvJ 7 april 1992, zaak C-45/91, Commissie/Griekenland, Jur. 1992, p. I-2509, r.o. 20-21; HvJ 

9 december 2008, zaak C-121/07, Commissie/Frankrijk, Jur. 2008, p. I-9159, r.o. 72.
71 Zie ook HvJ 18 december 2007, zaak C-263/05, Commissie/Italië, Jur. 2007, p. I-11745, r.o. 51.
72 HvJ 7 december 1995, zaak C-52/95, r.o. 28. Zie ook HvJ 9 december 1997, zaak C-265/95, r.o. 62 en 

HvJ 5 juli 1990, zaak C-42/89, r.o. 22 e.v.
73 HvJ 21 januari 1999, zaak C-150/97, Commissie/Portugal, Jur. 1999, p. I-259; HvJ 26 oktober 2006, 

zaak C-36/05, Commissie/Spanje, Jur. 2006, p. I-10313. Zie ook Craig & De Búrca 2011, p. 429.
74 HvJ 17 juli 1997, zaak C-43/97, Commissie/Italië, Jur. 1997, p. I-4671.
75 HvJ 14 september 2004, zaak C-385/02, Commissie/Italië, Jur. 2004, p. I-8121.
76 Craig & De Búrca 2011, p. 430.
77 Craig & De Búrca 2011, p. 431. Lidstaten hebben dit veelvuldig aangevoerd, maar nooit gelijk ge-

kregen. Zie onder meer HvJ 26 februari 1976, zaak 52/75, Commissie/Italië, Jur. 1976, p. 277; HvJ 
9 juli 1991, zaak C-146/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1991, p. I-3533; HvJ 2 juni 2005, zaak 
C-266/03, Commissie/Luxemburg, Jur. 2005, p. I-4805.
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van de kwaliteitsnormen in de ene lidstaat tot een overschrijding in een andere 
lidstaat kan leiden.

Hoe streng het Hof is in het aanvaarden van deze excuses, zal samenhangen met 
het type verplichting. Zoals hierboven is aangegeven, vereist een inspannings-
verplichting volgens het Hof van Justitie het nemen van alle redelijkerwijs mo-
gelijke maatregelen om het door de verplichting beoogde resultaat te bereiken. 
Een resultaatsverplichting vereist daarentegen simpelweg dat een lidstaat het 
beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt. Dit betekent dat – in het geval van 
een inspanningsverplichting – een lidstaat geëxcuseerd is het resultaat niet te 
bereiken als aangetoond kan worden dat de lidstaat alle maatregelen heeft ge-
troffen die hij redelijkerwijs had kunnen treffen en als deze maatregelen een co-
herent geheel vormden en daarnaast neerkomen op een ‘doelgericht optreden’. 
Volgens het Hof staat het aan de lidstaten ‘te bewijzen dat er objectieve elemen-
ten zijn die’ het niet bereiken van het resultaat kunnen rechtvaardigen.78 Hoewel 
uit het bovenstaande blijkt dat het Hof streng is in de toetsing van excuses, zou 
een lidstaat zich op deze gronden moeten kunnen beroepen.

Deze rechtvaardigingsgrond – dat alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen zijn 
getroffen – is niet beschikbaar in het geval van een resultaatsverplichting. Voor 
die verplichtingen geldt dat ‘het feit dat al het mogelijke is gedaan, (…) geen 
rechtvaardiging [kan] opleveren voor de niet-nakoming van [de] verplichting’.79 
Ook in het geval van resultaatsverplichtingen kan een lidstaat in sommige geval-
len echter geëxcuseerd zijn voor het niet bereiken van het beoogde resultaat.

4.4.1  Uitzonderingsbepalingen

Een resultaatsverplichting wordt normaal gesproken vergezeld door uitzonde-
ringsbepalingen die in de richtlijn zelf (of in dochterrichtlijnen) zijn opgenomen 
en die aangeven onder welke omstandigheden een lidstaat het resultaat niet 
hoeft te bereiken. Zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk wordt, kent de KRW 
bijvoorbeeld vele uitzonderingsbepalingen voor de verplichting in 2015 een 
goede watertoestand te bereiken. Als dit bijvoorbeeld technisch onhaalbaar of 
onevenredig kostbaar is, of indien de natuurlijke omstandigheden hieraan in de 
weg staan, is het een lidstaat toegestaan niet reeds in 2015 aan de eisen te vol-
doen (art. 4 lid 4 KRW).

Men zou het standpunt kunnen betrekken dat de in de richtlijn opgenomen uit-
zonderingsbepalingen deel uitmaken van de verplichting en dat het resultaat van 
de verplichting dus gezien moet worden als ook inhoudende de uitzonderingen. 

78 HvJ 4 juni 2009, zaak C-250/07, Commissie/Griekenland, Jur. 2009, p. I-04369, r.o. 69.
79 HvJ 14 november 2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527, r.o. 38.
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Op die manier zou een lidstaat die zich terecht beroept op deze bepalingen, dus 
toch aan de verplichting voldoen. Dat lijkt echter niet de visie van het Hof te zijn. 
Dat stelt immers: ‘[lidstaten] kunnen zich ter rechtvaardiging van de niet-nako-
ming van [de] verplichting niet beroepen op bijzondere omstandigheden die niet 
onder de in de richtlijn vermelde uitzonderingen vallen’.80 A contrario geldt dat 
lidstaten zich wel ter rechtvaardiging kunnen beroepen op bijzondere omstan-
digheden die wel onder de in de richtlijn vermelde uitzonderingen vallen. Het 
niet bereiken van het resultaat betekent dus het niet nakomen/schenden van de 
verplichting.81 Deze schending kan echter gerechtvaardigd worden door een cor-
rect gebruik van de beschikbare uitzonderingsbepalingen.

Het verdient evenwel opmerking dat de vraag, of een terecht beroep op een bij 
een richtlijnverplichting opgenomen uitzonderingsbepaling betekent dat aan de 
verplichting is voldaan of dat gerechtvaardigd niet aan de verplichting is voldaan, 
ook af kan hangen van de exacte formulering van de betreffende uitzonderings-
bepaling. Artikel 9 van richtlijn 80/778/EEG82 (waarover het Hof oordeelde in 
de bovenstaande alinea) formuleert het bijvoorbeeld als volgt: ‘De Lid-Staten 
kunnen van deze richtlijn afwijken ten einde rekening te houden met...’ en ver-
volgens worden enkele uitzonderingssituaties opgesomd. In die situaties is dus 
een afwijking van de betreffende verplichting toegestaan. Zoals hierboven bleek, 
leidt het Hof hieruit af dat een afwijking weliswaar een inbreuk is, maar dat deze 
gerechtvaardigd is. Lid 7 van artikel 4 KRW verwoordt een uitzonderingsbepa-
ling als volgt: ‘De lidstaten maken geen inbreuk op de richtlijn, wanneer het niet 
bereiken van een goede grondwatertoestand (…) het gevolg is van…’ en geeft 
vervolgens enkele uitzonderingssituaties. Het is de vraag of in dit laatste geval 
ook geldt dat de verplichting een goede grondwatertoestand te bereiken gerecht-
vaardigd wordt geschonden bij een beroep op deze uitzonderingsbepaling, of dat 
er geen sprake is van een schending. Volgens de richtlijnbepaling is er in elk geval 
geen schending van de richtlijn. Het is de vraag of het Hof hierover op eenzelfde 
wijze zou oordelen als het deed in de hierboven vermelde zaken. Hier wordt vol-
staan met de opmerking dat een andere formulering in elk geval invloed kan heb-
ben op de conclusie van het Hof.

In het geval van resultaatsverplichtingen zijn de in de Europese regelgeving op-
genomen uitzonderingsbepalingen de enige gronden waarop een lidstaat zich 

80 HvJ 25 november 1992, zaak C-337/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1992, p. I-06103, r.o. 
24. Dit wordt des te duidelijker uit de Engelse versie van de tekst, die stelt: ‘within the limits of the 
 derogations laid down, [Member States] may (…) justify a failure to discharge that obligation’ (het 
woord ‘except’ in de volledige tekst van deze rechtsoverweging geeft aan dat een a-contrariorede-
nering zoals hier is weergegeven, is toegestaan). Zie ook A-G Lenz in zijn conclusie bij Commissie/
Spanje, HvJ 12 februari 1998, zaak C-92/96, Jur. 1998, p. I-505, punt 29.

81 Zie ook HvJ 14 november 2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527, r.o. 38.
82 Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water, PbEG 1980, L 229, p. 11-29.
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kan beroepen ter rechtvaardiging van het niet bereiken van het door de verplich-
ting beoogde resultaat. Het Hof lijkt van mening dat, als uitzonderingsbepalingen 
zijn opgenomen, deze exclusief bedoeld zijn. Dit is het duidelijkst verwoord in de 
Engelse versie van zaak 316/00: ‘save for the derogations provided, [the direc-
tive] does not allow [Member States] to plead special circumstances as grounds 
for the failure to comply with [the] obligation’.83 Dus anders dan bij inspannings-
verplichtingen, kunnen lidstaten zich niet op andere ad hoc excuses beroepen ter 
rechtvaardiging van het niet bereiken van het resultaat. Deze uitzonderingsbepa-
lingen dienen bovendien restrictief te worden uitgelegd.84

Een vreemd arrest in licht van het bovenstaande vormt zaak C-57/89.85 Duitsland 
zou hierbij artikel 4 lid 4 van de Volgelrichtlijn hebben geschonden, dat luidt:

De Lid-Staten nemen passende maatregelen om vervuiling en verslechtering 
van de woongebieden in de in de leden 1 en 2 bedoelde beschermingszones te 
voorkomen, alsmede om te voorkomen dat de vogels aldaar worden gestoord, 
voor zover deze vervuiling, verslechtering en storing, gelet op de doelstellin-
gen van dit artikel, van wezenlijke invloed zijn.

In casu had Duitsland in een speciale beschermingszone bepaalde bouwmaatre-
gelen uitgevoerd (het aanleggen van een dijk), waardoor de beschermingszone is 
verkleind en het leefgebied van beschermde vogels is verslechterd.

De richtlijn vermeldt zelf überhaupt geen uitzonderingsmogelijkheden op dit 
verslechteringsverbod. Het Hof overweegt echter dat de lidstaten het oppervlak 
van een beschermingszone toch mogen verkleinen, indien daarvoor buitenge-
wone redenen bestaan. Deze redenen dienen verband te houden met een alge-
meen belang van hogere orde dan het door de richtlijn nagestreefde belang op 
milieugebied. Volgens het Hof kunnen hieronder geen economische en recrea-
tieve belangen voor in aanmerking komen. Zelfs het voortbestaan van een vis-
sershaven (dat anders vanwege economische redenen in gevaar zou komen) valt 
hier buiten. Het gevaar voor overstromingen en de bescherming van de kust vor-
men echter wel voldoende ernstige motieven om de werkzaamheden te kunnen 
rechtvaardigen, zolang deze maatregelen tot het absoluut noodzakelijke en tot 
de kleinst mogelijke inkrimping van de speciale beschermingszone beperkt blij-
ven. Ten slotte wijst het Hof erop dat de hinder die de bouwwerkzaamheden zelf 
veroorzaken, niet verder gaat dan voor de uitvoering ervan nodig is.

83 HvJ 14 november 2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527, r.o. 38. De 
Nederlandse versie luidt: ‘De richtlijn verplicht de lidstaten dan ook, ervoor te zorgen dat bepaalde 
resultaten worden bereikt, zonder dat zij zich ter verschoning van de niet-nakoming van deze ver-
plichting kunnen beroepen op bijzondere omstandigheden die niet onder de genoemde uitzonde-
ringen vallen’.

84 HvJ 22 september 1988, zaak 228/87, Pretura unificata di Torino/X, Jur. 1998, p. 5099, r.o. 10.
85 HvJ 28 februari 1991, zaak C-57/89, Commissie/Duitsland, Jur. 1991, p. I-00883.
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Het is de vraag hoe dit arrest gezien moet worden. Het lijkt alsof in bepaalde 
gevallen ook uitzonderingsgronden die niet in een richtlijn zijn opgenomen, een 
rechtvaardiging voor het niet naleven van een verplichting kunnen opleveren.86 

Beijen geeft aan dat deze uitspraak nodig bleek omdat de Vogelrichtlijn destijds 
geen enkele mogelijkheid bood om gebieden te verkleinen en dat – daar in de 
praktijk sterk de behoefte gevoeld werd dit toch mogelijk te maken – deze bepa-
ling derhalve te star was. Het Hof voelde zich blijkbaar geroepen daar iets aan te 
doen. Later is dit signaal uit deze rechtspraak inderdaad overgenomen door de 
Europese wetgever door artikel 4 lid 4 van de Vogelrichtlijn te vervangen door 
artikel 6 lid 2-4 van de Habitatrichtlijn, waardoor wel in een uitzonderingsmoge-
lijkheid werd voorzien.87

Het lijkt er – in de termen van het onderscheid tussen inspannings- en resul-
taatsverplichtingen – dus op dat het Hof heeft geoordeeld dat de verplichting 
van artikel 4 lid 4 sec onredelijk was en dat daarom deze aanpassing behoefde. 
Mij zijn niet meer uitspraken van het Hof bekend waarin hiervan sprake was. 
Toekomstige jurisprudentie dient uit te wijzen of het hier gaat om een geïsoleerd 
geval, of om een algemene regel dat – naast de vastgelegde uitzonderingsbepa-
lingen – ook hogere belangen een inbreuk op een richtlijnverplichting kunnen 
rechtvaardigen.

4.4.2  Overmacht, absolute materiële onmogelijkheid en fundamentele 
Verdragsbeginselen

In sommige gevallen staan – naast de uitzonderingsbepalingen – ook andere 
rechtvaardigingsgronden open. Het gaat dan om overmacht en de absolute ma-
teriële onmogelijkheid tot nakoming.88 Deze komen hieronder aan de orde. Deze 
paragraaf sluit af met een korte bespreking van een tweetal arresten die het ver-
moeden zouden kunnen wekken dat er ook andere situaties zijn, waarin niet aan 
de resultaatsverplichtingen hoeft te worden voldaan. Daar zal echter uitgelegd 
worden dat dit vermoeden niet juist is.

86 Hierbij speelt mee dat de betreffende gronden niet als overmacht/absolute onmogelijkheid kunnen 
worden gekwalificeerd (zie de volgende paragraaf).

87 Beijen 2010, p. 174.
88 De Evaluatiecommissie Wet milieubeheer noemt daarnaast ook nog als mogelijke rechtvaardigings-

grond de buitengewone disproportionaliteit die handhaving tot gevolg zou hebben (maar noemt 
overmacht als rechtvaardiging niet), zie ECWM 2002/6, p. 13-14.
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4.4.2.1  Overmacht
In 1985 bepaalde het Hof, toen Italië zich, wegens een bomaanslag op een data-
centrum, op overmacht beriep ter rechtvaardiging van het niet nakomen van de 
verplichting om bepaalde gegevens aan te leveren:89

Dit argument kan niet slagen. Ofschoon de bewuste aanslag (…) wellicht een 
geval van overmacht vormde en tot onoverkomelijke moeilijkheden heeft ge-
leid, konden de gevolgen ervan zich niettemin slechts gedurende een bepaal-
de periode doen gevoelen, te weten de tijd die een voldoende nauwgezette 
administratie daadwerkelijk nodig had om de vernielde technische uitrusting 
te vervangen en om de gegevens te verzamelen en te verwerken. De Italiaanse 
regering kan zich derhalve niet op deze gebeurtenis beroepen ter rechtvaardi-
ging, dat zij jaren later nog steeds niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Hoewel het Hof zeer regelmatig een beroep op overmacht heeft afgewezen, lijkt 
het er dus op dat het Hof erkent dat overmacht in theorie een rechtvaardigings-
grond zou kunnen vormen voor het niet nakomen van Europeesrechtelijke ver-
plichtingen.90 Alleen werd daar in dit geval niet aan voldaan.

Wat dient volgens het Hof onder overmacht verstaan te worden? Volgens het 
Hof heeft de term ‘overmacht’ op de verschillende rechtsgebieden en op de on-
derscheiden terreinen van rechtstoepassing niet eenzelfde inhoud, zodat zijn 
betekenis moet worden vastgesteld in het wettelijke kader binnen hetwelk 
hij tot rechtsgevolgen moet leiden.91 Het Hof stel echter wel wat algemene ei-
sen aan een beroep op overmacht. In 1987 oordeelde het Hof over een zaak 
waarin Griekenland te laat geld had overgemaakt aan de Europese Commissie. 
Griekenland voerde – als overmacht – aan dat de vertraging een gevolg was van 
een algemene staking van het bankpersoneel. Het Hof stelde vervolgens:92

Volgens vaste rechtspraak (…) heeft het begrip overmacht, de bijzonderheden 
van de specifieke gebieden waarop het wordt gebruikt buiten beschouwing 
gelaten, in wezen betrekking op van buiten komende omstandigheden die 
de verwezenlijking van het betrokken feit onmogelijk maken. Ook al onder-
stelt het geen volstrekte onmogelijkheid, het dient wel te gaan om abnormale 
moeilijkheden die onafhankelijk zijn van de wil van de betrokkene en die on-
danks alle dienstige voorzorgsmaatregelen onvermijdelijk blijken te zijn.

Het Hof oordeelde vervolgens dat, omdat de staking van tevoren was aangekon-
digd, de moeilijkheden op voorhand voorzienbaar waren en derhalve ook verme-
den hadden kunnen worden. Daarmee was er geen sprake van overmacht.

89 HvJ 11 juli 1985, zaak 101/84, Commissie/Italië, Jur. 1985, p. 2629, r.o. 16.
90 Craig & De Búrca 2011, p. 430.
91 HvJ 11 juli 1968, zaak 4/68 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 

Verwaltungsgericht Frankfurt, Duitsland), Jur. 1968, p. 549.
92 HvJ 17 september 1987, zaak 70/86, Commissie/Griekenland, Jur. 1987, p. 3545, r.o. 8.
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In 1990 stelde het Hof:93

Volgens vaste rechtspraak wordt voor het begrip overmacht vereist, dat het 
niet-intreden van het betrokken feit te wijten is aan abnormale en onvoor-
zienbare omstandigheden die vreemd zijn aan degene die zich erop beroept, 
en waarvan de gevolgen in weerwil van alle mogelijke voorzorgen niet had-
den kunnen worden vermeden.

Het lijkt dus een vereiste voor een terecht beroep op overmacht te zijn dat niet 
alleen het feit dat de overmacht veroorzaakt abnormaal en onvoorzienbaar 
dient te zijn, maar tevens dat de gevolgen daarvan onvermijdelijk blijken te zijn. 
Daarnaast geldt ook nog de eis uit het hierboven aangehaalde arrest inzake de 
bomaanslag,94 dat het beroep op overmacht slechts beschikbaar is gedurende de 
tijd die een voldoende nauwgezette administratie daadwerkelijk nodig heeft om 
de aangevoerde problemen op te lossen.

4.4.2.2  Absolute materiële onmogelijkheid
In de Blackpoolzaak95 gaf het Hof aan dat ook een ‘absolute materiële onmoge-
lijkheid’ tot nakoming in theorie een rechtvaardiging zou kunnen vormen voor 
het niet-nakomen van Europese verplichtingen.96 Het ging hier om een resul-
taatsverplichting uit de Zwemwaterrichtlijn om de kwaliteit van het zwemwater 
aan bepaalde grenswaarden te binden. De in de richtlijn opgenomen uitzonde-
ringsbepalingen waren niet van toepassing en het Verenigd Koninkrijk betoogde 
vervolgens dat op grond van de richtlijn niet iets onmogelijk kan worden ver-
langd. De vereiste maatregelen hadden objectief niet binnen de gestelde termij-
nen kunnen worden uitgevoerd. Het Hof reageert hierop door te overwegen dat 
‘ook indien een absolute materiële onmogelijkheid om de verplichtingen van de 
richtlijn uit te voeren een rechtvaardiging zou kunnen opleveren voor de niet-na-
koming ervan, moet worden geconstateerd dat het Verenigd Koninkrijk, zoals de 
advocaat-generaal in punt 56 van zijn conclusie heeft aangetekend, geen bewijs 
heeft geleverd van het bestaan van een dergelijke onmogelijkheid in casu’. Het 
Hof houdt dus de mogelijkheid van een absolute materiële onmogelijkheid tot 
nakoming open als rechtvaardigingsgrond, ook al is daar in de betreffende zaak 
niet aan voldaan. In deze zaak wordt echter niet nader toegelicht welke situaties 
dan wel onder deze rechtvaardigingsgrond zouden kunnen vallen.97

93 HvJ 10 juli 1990, zaak C-334/87, Griekenland/Commissie, Jur. 1990, p. I-2849.
94 HvJ 11 juli 1985, zaak 101/84, Commissie/Italië, Jur. 1985, p. 2629.
95 HvJ 14 juli 1993, zaak C-56/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1993, p. I-4109, r.o. 46. Zie ook 

HvJ 8 juni 1999, zaak C- 198/97, Commissie/Duitsland, Jur. 1999, p. I-3257, r.o. 38 e.v.
96 Zie ook HvJ 13 november 2008, zaak C-214/07, Commissie/Frankrijk, Jur. 2008, p. I-8357, r.o. 44-46; 

HvJ 20 september 2007, zaak C-177/06, Commissie/Spanje, Jur. 2007, p. I-7689, r.o. 46.
97 In de Spaanse-aardbeienzaak geeft het Hof wel een duidelijk voorbeeld van een situatie die een 

absolute onmogelijkheid kan inhouden, namelijk wanneer het handhaven van het Unierecht ‘gevol-
gen voor de openbare orde zou hebben waaraan [de lidstaat] met de hem ter beschikking staande 
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In de Tafelweinzaak98 wordt hieraan iets meer invulling gegeven. Ook in deze zaak 
konden de betreffende praktische moeilijkheden niet kwalificeren als een abso-
lute materiële onmogelijkheid, maar het Hof voegt wel nog toe dat, zelfs al zou 
sprake zijn geweest van absolute onmogelijkheid, de lidstaat dit aan de Europese 
Commissie had moeten melden en vervolgens samen met de Commissie naar een 
oplossing had moeten zoeken die een redelijke nakoming van de Europese nor-
men wel mogelijk had gemaakt.99 Deze verplichting om samen te werken met de 
Commissie volgt uit het beginsel van loyale samenwerking (art. 4 lid 3 VEU).100 
Het slechts melden van de moeilijkheden is niet voldoende. Er moet daadwerke-
lijk actie worden ondernomen om het resultaat te bereiken en er moeten alter-
natieven aan de Commissie worden voorgesteld om de gestelde moeilijkheden te 
overwinnen.101 Dit kan zelfs betekenen dat lidstaten gedwongen zijn bedrijven in 
hun gebied stil te leggen.102

Interessant in het licht van grensoverschrijdende waterverontreiniging is hier 
de Britse drinkwaterzaak.103 De advocaat-generaal betoogde in deze zaak dat de 
aard van een richtlijnverplichting mee kan brengen dat de niet-nakoming niet 
aan de lidstaat is te wijten indien deze al hetgeen heeft gedaan dat hem mogelijk 
was om het richtlijnresultaat wel te bereiken, maar het falen is te wijten aan ex-
terne factoren. Als voorbeeld voert de advocaat-generaal aan dat lidstaten niet 
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de overschrijding van water-
kwaliteitseisen indien zij zelf alles hebben gedaan om de waterkwaliteit op peil 
te houden, maar de kwaliteitseisen in een grensoverschrijdende waterloop niet 
kunnen worden gehaald door omstandigheden in het buitenland.104 Op al deze 
argumenten gaat het Hof echter niet in, omdat ze zich in casu niet voordeden.

In het arrest omtrent de Duitse badzones lijkt het Hof echter wel te erkennen 
dat het voor badzones in grensoverschrijdende wateren voor een lidstaat on-
der omstandigheden inderdaad onmogelijk zou kunnen zijn om aan de Europese 

middelen niet het hoofd kan bieden’ (HvJ 9 december 1997, zaak C-265/95, Jur 1997, p. I-6959, r.o. 
56). Van doortastende dwangmaatregelen kan met een beroep op absolute onmogelijkheid dus al-
leen worden afgezien indien de lidstaat in de desbetreffende situatie niet over de politiële middelen 
beschikt om de situatie onder controle te houden of te brengen (zie ook HvJ 7 december 1995, zaak 
C-52/95, Jur. 1995, p. I-4443, r.o. 37 e.v). Het moet daarbij gaan om zeer uitzonderlijke situaties 
(ECWM 2002/6, p. 15).

98 HvJ 10 juli 1990, zaak C-217/88, Jur. 1990, p. I-2879, r.o. 32-33.
99 Zie ook ECWM 2002/6, p. 14.
100 HvJ 2 februari 1989, zaak 94/87, Commissie/Duitsland, Jur. 1989, p. 175, r.o. 9.
101 Zie ook HvJ 2 februari 1989, zaak 94/87, Commissie/Duitsland, Jur. 1989, p. 175, r.o. 9-10; HvJ 2 juli 

2002, zaak C-499/99, Commissie/Spanje, Jur. 2002, I-6031, r.o. 25; HvJ 12 mei 2002, zaak C-415/03, 
Commissie/Griekenland, Jur. 2005, p. I-3875, r.o. 43. 

102 HvJ 18 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679, Conclusie van A-G Alber, 
r.o. 85. 

103 HvJ 25 november 1992, zaak C-337/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1992, p. I-06103.
104 HvJ 25 november 1992, zaak C-337/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1992, p. I-06103 en 

conclusie van de AG, Jur. 1992, p. I-6113 e.v.
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grenswaarden te voldoen. In Duitsland werden grenswaarden van het zwem-
water in badzones overschreden. Duitsland beroept zich op een absolute on-
mogelijkheid om de grenswaarden na te leven; de bron van het water bevindt 
zich namelijk buiten het Duitse grondgebied (in Zwitserland), zodat het water 
ondanks alle door Duitsland genomen maatregelen niet aan de grenswaarden 
voldoet. Volgens de Duitse regering kunnen voor vijf badzones onmogelijk nog 
zwaardere saneringsmaatregelen worden genomen. De Commissie stelt in haar 
reactie dat vier van de betreffende zones in latere seizoenen wél in overeenstem-
ming met de richtlijn zijn bevonden, wat betekent dat er geen sprake kan zijn van 
absolute materiële onmogelijkheid. Bovendien bestrijdt zij dat vervuiling vanuit 
Zwitserland het Duitse grondgebied binnenstroomt, daar er zich in Zwitserland 
waterzuiveringsinstallaties bevinden van prima kwaliteit. Ten slotte stond het 
Duitsland nog vrij het zwemmen in de zones te verbieden en de betrokken zones 
van de lijst met badzones te verwijderen.

Het Hof verwerpt Duitslands verweer met slechts de woorden:105

De Duitse regering heeft niet aangetoond, dat het in de 5 zones materieel on-
mogelijk was andere maatregelen te nemen dan die welke tot 1994 waren 
vastgesteld, met name maatregelen genomen in samenwerking met de aan-
grenzende staten.

Hieruit kan worden afgeleid dat in dit soort gevallen – om zich terecht op ab-
solute onmogelijkheid te beroepen – een lidstaat wel moet hebben geprobeerd 
maatregelen te nemen in samenwerking met de andere betrokken landen en met 
hen daarover in overleg te treden. Duitsland had in casu niet aangetoond dat het 
dat had gedaan.

Concluderend kan gesteld worden dat het Hof een beroep op absolute onmoge-
lijkheid erkent als rechtvaardigingsgrond. Immers impossibilium nulla obligatio 
est.106 Deze optie is tot nu toe echter slechts hypothetisch gebleken. Een dergelijk 
beroep is in de jurisprudentie tot op heden nog niet aanvaard,107 maar wordt tel-
kens door het Hof verworpen door te stellen dat een dergelijke situatie zich niet 
heeft voorgedaan.108 Het is onduidelijk of het Hof van mening is dat daarmee een 
beroep op deze rechtvaardigingsgrond aan extreem hoge eisen moet voldoen.109 
Het zou evengoed het geval kunnen zijn dat het in de betreffende zaken evident 
was dat er geen sprake was van een absolute onmogelijkheid. Duidelijk is wel dat 
een dergelijke onmogelijkheid tijdig aan de Commissie moet worden gemeld en 

105 HvJ 8 juni 1999, zaak C-198/97, Commissie/Duitsland, Jur. 1999, p. I-3257, r.o. 39 e.v.
106 Zie paragraaf 4.2.
107 ECWM 2002/6, p. 15-16.
108 Zie bijvoorbeeld HvJ 8 juni 1999, zaak C- 198/97, Commissie/Duitsland, Jur. 1999, p. I-3257.
109 Volgens sommigen is dat inderdaad het geval, zie ECWM 2002/6, p. 15-16.
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dat alternatieven moeten worden aangedragen en – eventueel in samenwerking 
met andere lidstaten – door het daadwerkelijk nemen van maatregelen, getracht 
moet worden deze moeilijkheden het hoofd te bieden. Afwachten is dus geen 
optie.

4.4.2.3  De verhouding tussen beide rechtvaardigingsgronden
Het is overigens nog de vraag wat de relatie is tussen beide rechtvaardigings-
gronden. Volgens het Hof van Justitie dient onder overmacht ook volstrekte 
onmogelijkheid verstaan te worden.110 Het gaat echter niet om een en dezelfde 
rechtvaardigingsgrond, aangezien het Hof elders overweegt dat overmacht geen 
volstrekte onmogelijkheid onderstelt.111 Op basis van deze jurisprudentie lijkt 
het er dus op dat het Hof absolute materiële onmogelijkheid ziet als een vorm 
van overmacht (naast abnormale en onvoorziene omstandigheden).112 Op logi-
sche gronden valt deze conclusie evenwel te betwijfelen. Zoals gezegd is het, om 
van overmacht te kunnen spreken, noodzakelijk dat de situatie waarop men zich 
beroept abnormaal en onvoorzienbaar is.113 Wanneer een situatie dus normaal 
en/of voorzienbaar is, kan geen sprake zijn van overmacht. Het is echter denkbaar 
dat een voorzienbare situatie toch een absolute materiële onmogelijkheid kan vor-
men om een verplichting na te komen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een 
temperatuurstijging van het oppervlaktewater veroorzaakt door de opwarming 
van de aarde. De opwarming van de aarde kan tegenwoordig moeilijk meer on-
voorzienbaar worden genoemd. Toch kan dit het op den duur voor lidstaten on-
mogelijk maken om het water op een bepaalde, door de KRW vereiste tempera-
tuur te houden. Ook de Dommelcasus vormt in dit licht een uitstekend voorbeeld. 
Wanneer al jarenlang met grote regelmaat de lozingen van Nyrstar het gebied van 
het waterschap De Dommel bereiken, kan deze situatie moeilijk onvoorzienbaar 
genoemd worden. Toch is het door deze lozingen evenwel onmogelijk voor De 
Dommel om aan de Europese eisen te voldoen. Er kan dus betoogd worden dat 
sprake is van een absolute materiële onmogelijkheid tot nakoming, terwijl er evi-
dent geen sprake is van overmacht. Hoewel beide rechtvaardigingsgronden in de 
regel raakvlakken zullen vertonen en in veel overmachtssituaties ook sprake zal 
zijn van een absolute materiële onmogelijkheid tot nakoming, gaat het in wezen 
dus om verschillende zaken.

110 HvJ 17 oktober 2002, zaak C-208/01 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Spanje), Jur. 2002, p. I-8955.

111 HvJ 17 september 1987, zaak 70/86, Commissie/Griekenland, Jur. 1987, p. 3545, r.o. 8. Zie ook HvJ 
4 maart 2010, zaak C-297/08, Commissie/Italië, Jur. 2010, p. I-1749, r.o. 85.

112 Zie ook Van Dunné 1998, p. 49, die aangeeft dat het in de negentiende eeuw in verschillende rechts-
stelsels de gangbare opvatting was dat absolute onmogelijkheid overmacht impliceert.

113 Daarnaast dienen de gevolgen ervan onvermijdelijk te zijn en geldt daarnaast dat een beroep op 
overmacht slechts openstaat gedurende de periode die een voldoende nauwgezette administratie 
daadwerkelijk nodig heeft om de aangevoerde problemen op te lossen.
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4.4.2.4  Fundamentele verdragsbeginselen als hogere belangen?
In de zaken C-320/03114 en C-28/09115 overwoog het Hof dat de maatregelen die 
Oostenrijk had genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit in strijd waren 
met het vrij verkeer van goederen en dat daarom Oostenrijk deze maatregelen 
niet had mogen treffen. Ondanks dat Oostenrijk aanvoerde dat deze maatrege-
len noodzakelijk waren om te kunnen voldoen aan de Europese luchtkwaliteits-
eisen, oordeelde het Hof dat ze in strijd waren met artikel 28 EG en volgende (nu: 
art. 34 VWEU en volgende).

Het Hof overweegt dat het vrije verkeer van goederen een van de fundamen-
tele beginselen van het EGVerdrag is en zet dit tegenover dat het feit dat de 
bescherming van de gezondheid en het milieu een van de wezenlijke doelstel-
lingen van de Unie is. Het lijkt derhalve wel alsof beide elementen in een soort 
van proportionaliteitstoets tegen elkaar worden afgewogen en dat het lidstaten 
is toegestaan niet te voldoen aan Europese milieukwaliteitseisen, indien dat in 
strijd zou zijn met een van de andere fundamentele verdragsbeginselen. Dat is 
echter niet het geval.116 Het is aan de lidstaten om zowel de verdragsbepalingen 
als de milieukwaliteitseisen na te leven. In beide arresten oordeelde het Hof niet 
dat in het geheel geen maatregelen mochten worden getroffen ter bescherming 
van het milieu. Integendeel, het Hof haalt vaste rechtspraak aan waarin bepaald 
wordt dat handelingen die het vrije verkeer beperken, hun rechtvaardiging kun-
nen vinden in een van de dwingende eisen inzake onder andere de bescherming 
van het milieu, mits de betrokken maatregelen evenredig zijn aan het beoogde 
doel.117 Wat mis was met de maatregelen in kwestie, was slechts dat Oostenrijk 
niet overtuigend had aangetoond dat er geen andere maatregelen waren die in 
gelijke mate konden bijdragen aan de bescherming van het milieu, terwijl hieruit 
een minder vergaande beperking van het vrije verkeer zou voortvloeien. In casu 
had de Commissie juist alternatieve maatregelen voorgesteld die aan deze crite-
ria voldeden.

Deze rechtspraak laat derhalve onverlet dat lidstaten hoe dan ook gehouden zijn 
aan de milieukwaliteitseisen en dat zij hiertoe alle feitelijk mogelijke maatrege-
len moeten treffen. Wel brengt het een extra beperking met zich mee: zij mogen 
alleen maatregelen treffen die het vrije verkeer beperken, indien dit voldoet aan 
het subsidiariteitsvereiste:118 er mogen geen minder vergaande maatregelen zijn 
die hetzelfde doel kunnen bereiken.

114 HvJ 15 november 2005, zaak C-320/03, Commissie/Oostenrijk, Jur. 2005, p. I-09871.
115 HvJ 21 december 2011, zaak C-28/09, Commissie/Oostenrijk, Jur. 2011, p. 0.
116 Zie in gelijke zin Backes, Keessen & Van Rijswick 2012, p. 26.
117 Zie zaak C-28/09, r.o. 119.
118 Hiermee wordt niet het Europeesrechtelijke subsidiariteitsvereiste bedoeld, dat ziet op de afbake-

ning van bevoegdheden tussen de Unie en haar lidstaten.



Soorten richtlijnverplichtingen

66

4.5  Het essentiële verschil tussen beide typen verplichtingen

Uit het bovenstaande volgt dat inspannings- en resultaatsverplichtingen be-
paalde overeenkomsten hebben. Beide verplichtingen gaan vergezeld van een 
resultaat dat de verplichtingen beogen te bereiken. Daarnaast laten beide ver-
plichtingen de optie open dat een lidstaat het niet-bereiken van het resultaat kan 
rechtvaardigen. Het essentiële verschil tussen beide typen verplichtingen ligt 
precies in de excuses die lidstaten kunnen aanvoeren ter rechtvaardiging van het 
niet bereiken van het resultaat, precies zoals oorspronkelijk het geval was bij de 
rechtsgeleerden die dit onderscheid introduceerden in de nationale rechtsstel-
sels begin twintigste eeuw.119

Een resultaatsverplichting vereist van lidstaten alles te doen wat in feite mogelijk 
is om het door de verplichting beoogde resultaat te bereiken. In de Engelse ver-
sie van zaak C-268/00 wordt dit het duidelijkst verwoord wanneer het Hof zegt 
dat van lidstaten verwacht wordt ‘to do whatever is necessary’.120 Een inspan-
ningsverplichting daarentegen vereist van lidstaten dat zij alles doen wat rede-
lijkerwijs mogelijk is. Het lijkt hiermee alsof de redelijkheid geen rol speelt bij 
resultaatsverplichtingen. Dat is echter niet het geval, het is alleen iemand anders 
die vaststelt wat redelijk is en wat niet.

Als een lidstaat niet het beoogde resultaat van een verplichting bereikt, zal hij 
aanvoeren dat dit gerechtvaardigd is. Als de betreffende verplichting een inspan-
ningsverplichting is, kan hij slechts aanvoeren dat het onredelijk zou zijn meer 
maatregelen te nemen dan al genomen zijn. In een geschil wordt de redelijkheid 
dan vastgesteld door de rechter, gebaseerd op de argumenten van partijen en 
mogelijk met behulp van een referentiekader dat de richtlijn zelf biedt (zie pa-
ragraaf 4.3.2). Als het een resultaatsverplichting betreft, kan de lidstaat echter 
slechts betogen dat een of meer van de in de richtlijn opgenomen uitzonderings-
bepalingen van toepassing is (of dat het materieel onmogelijk is de verplichting 
na te komen of in andere zin sprake is van overmacht). Er kan gesteld worden dat 
de Europese wetgever – door vast te leggen welke uitzonderingsbepalingen be-
schikbaar zijn – op voorhand bepaalt wat redelijk is en wat niet. De redelijkheid 
van de verplichting is daarmee verdisconteerd in de uitzonderingsbepalingen. In 
plaats van door de rechter, wordt de redelijkheid hier echter vastgesteld door de 
wetgever.

Volgens sommigen is het essentiële onderscheid tussen beide typen verplichtin-
gen dat resultaatsverplichtingen strenger zijn dan inspanningsverplichtingen. 

119 Zie paragraaf 4.2.
120 HvJ 19 maart 2002, zaak C-268/00, Commissie/Nederland, Jur. 2002, p. I-02995, r.o. 12 (cursivering 

JvK).
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Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Een inspanningsverplichting zon-
der enige vastgelegde uitzonderingsbepalingen kan lastiger na te komen zijn dan 
een resultaatsverplichting met ruimhartige uitzonderingsbepalingen. Het hoeft 
helemaal niet makkelijk te zijn al het redelijkerwijs mogelijke te doen. Wel is het 
zo dat inspanningsverplichtingen lidstaten meer opties geven in het aanvoeren 
van ad hoc rechtvaardigingsgronden, omdat zij niet beperkt zijn tot een limita-
tief opgesomde verzameling, zoals bij resultaatsverplichtingen het geval is. Het 
is daarmee echter geenszins gezegd dat een rechter deze excuses ook zal aan-
vaarden, terwijl hij daartoe wel verplicht zou zijn, wanneer deze excuses in een 
richtlijn zouden zijn vastgelegd.

4.6  De relatie met de probleemstelling

4.6.1  De verplichtingen van een benedenstroomse lidstaat

Nu duidelijk is welke typen verplichtingen in de Europese waterrichtlijnen zijn 
opgenomen en hoever deze verplichtingen reiken, kan de vraag beantwoord 
worden in hoeverre een lidstaat gehouden is aan de relevante verplichtingen te 
voldoen, wanneer hij te maken krijgt met grensoverschrijdende waterverontrei-
niging en deze verontreiniging hem bemoeilijkt in het nakomen van deze ver-
plichtingen. Hierbij is het van belang of het gaat om inspannings- of resultaats-
verplichtingen.

Wanneer het een inspanningsverplichting betreft, is de lidstaat – zoals gezegd – 
verplicht al het redelijkerwijs mogelijke te doen om het door de verplichting be-
oogde resultaat te bereiken. Dat betekent in de eerste plaats dat hij op zijn eigen 
grondgebied alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moet nemen om het re-
sultaat te bereiken, zoals het beperken van eigen verontreinigende activiteiten 
en het saneren van de waterkwaliteit waar nodig, voor zover dit niet onredelijk 
zou zijn. Daarnaast vereist dit dat ook over de grens heen juridische instrumen-
ten worden ingezet om de uit het buitenland afkomstige verontreiniging te be-
perken. Deze instrumenten komen in deel II van dit onderzoek aan bod.

Wanneer de betreffende verplichting een resultaatsverplichting is, kan gesteld 
worden dat een lidstaat al het feitelijk mogelijke moet doen om het beoogde re-
sultaat te bereiken. Dat betekent dat hij op zijn grondgebied alle denkbare maat-
regelen moet treffen om de waterkwaliteit in overeenstemming met de eisen te 
brengen en tevens over de grens alle mogelijke instrumenten moet inzetten. De 
lidstaat kan zich slechts op de uitzonderingsbepalingen beroepen die de richt-
lijnen zelf bieden. Daarnaast kan hij zich beroepen op overmacht, maar daarbij 
kan gesteld worden dat het dan wel moet gaan om abnormale en onvoorzienbare 
verontreiniging. Bovendien moeten de gevolgen daarvan onvermijdelijk zijn. Wat 
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betreft een beroep op de absolute materiële onmogelijkheid tot nakoming door 
grensoverschrijdende verontreiniging, kan gesteld worden dat de lidstaat moet 
kunnen aantonen dat het daadwerkelijk onmogelijk is de eisen na te komen ten 
gevolge van de geïmporteerde verontreiniging. Ook het inzetten van instrumen-
ten mag dus geen soelaas kunnen bieden. Daarnaast deint de lidstaat ten minste 
de Commissie in te lichten, alternatieven aan te dragen om de moeilijkheden het 
hoofd te bieden en samen te werken met de andere lidstaten om het probleem 
op te lossen.

Het is op dit punt nog niet mogelijk precies aan te geven welke denkbare maat-
regelen er zijn, hoe effectief deze kunnen zijn, hoever het redelijk is te eisen dat 
deze ook ingezet worden en in hoeverre er sprake is van een materiële onmoge-
lijkheid/overmacht. In de volgende hoofdstukken wordt hierover meer informa-
tie gegeven en in hoofdstuk 8 wordt middels een nadere analyse een antwoord 
op deze vragen gegeven.

4.6.2  De verplichtingen voor bovenstroomse lidstaten

In deze paragraaf wordt de tegenhanger van de in de vorige paragraaf behan-
delde vraag aan de orde gesteld: vloeit uit het Europese recht ook een plicht voor 
lidstaten voort om te zorgen dat benedenstroomse lidstaten in staat zijn aan hun 
Europese verplichtingen te voldoen? Met andere woorden: reiken hun verplich-
tingen ook tot buiten hun grondgebied?

In artikel 4 lid 3 VWEU is het beginsel van loyale samenwerking vastgelegd. Het 
beginsel, ook wel aangeduid met de term ‘gemeenschapstrouw’, wordt in het ar-
tikel als volgt omschreven:

Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de 
lidstaten elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit 
de Verdragen voortvloeien. De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere 
maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit 
de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen 
te verzekeren. De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de 
Unie en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen.

Hoewel het in de eerste plaats bedoeld lijkt om de verantwoordelijkheden van 
de lidstaten richting de Unie (en andersom)121 aan te geven, kan betoogd wor-
den dat in het artikel ook verantwoordelijkheden voor de lidstaten onderling 

121 HvJ 2 februari 1989, zaak 94/87, Commissie/Duitsland, Jur. 1989, p. 175, r.o. 9; HvJ 22 september 
1988, gevoegde zaken 358/85 & 51/86, Frankrijk/Parlement, Jur. 1988, p. 4821; HvJ 15 januari 1986, 
zaak 52/84, Commissie/België, Jur. 1986, p. 89, r.o. 16; HvJ 15 januari 1986, zaak 44/84, Jur. 1986, 
p. 29, r.o. 38; HvJ 10 februari 1983, zaak 230/81, Luxemburg/Parlement, Jur. 1983, p. 255, r.o. 37.
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besloten liggen. Volgens het Hof creëert het artikel voor de lidstaten een saam-
horigheidsplicht, die noopt tot een gezamenlijk optreden.122 Daarnaast rust op 
de lidstaten een verplichting tot samenwerking, die bijvoorbeeld van toepassing 
is wanneer nationale maatregelen belemmeringen zouden kunnen vormen voor 
de gemeenschappelijke markt.123 Hoewel het Hof deze laatste verplichting niet 
zozeer leest in artikel 4 lid 3 VWEU, maar aangeeft dat ze besloten ligt in het ge-
meenschapsstelsel, schaart Temple Lang haar wel onder het beginsel van loyale 
samenwerking.124 Dat het beginsel ook verplichtingen voor lidstaten onderling 
behelst, wordt tevens duidelijk uit het arrest Banks. In deze zaak overwoog125 het 
Hof bijvoorbeeld dat bestuursorganen van verschillende lidstaten – op grond van 
dit beginsel – met elkaar in contact moeten treden ter voorkoming van positieve 
competentiegeschillen.126

Ingevolge de laatste zin van artikel 4 lid 3 moeten de lidstaten zich onthouden 
van alle maatregelen die de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen bren-
gen. Wanneer een lidstaat – doordat zijn vervuiling over de grens reikt – in een 
andere lidstaat de waterkwaliteit negatief beïnvloedt, kan dit ertoe leiden dat 
deze andere lidstaat niet in staat is aan de Europese waterkwaliteitseisen te vol-
doen. In dat geval worden de doelstellingen van de Unie daadwerkelijk in gevaar 
gebracht. Het beginsel van loyale samenwerking kan meebrengen dat dit niet is 
toegestaan.

Een soortgelijke redenering wordt gevolgd door Temple Lang, wanneer hij aan-
geeft dat het logisch zou zijn als het Hof uit het beginsel van loyale samenwerking 
een plicht zou afleiden voor lidstaten om zich te onthouden van maatregelen die 
onnodig of ongerechtvaardigd schade toebrengen aan andere lidstaten.127 Het 
bevorderen van het welzijn van de Europese volkeren is immers een van de doel-
stellingen van de Unie (artikel 3 lid 1 VEU). Het schade toebrengen aan andere 
lidstaten vormt in dat licht bezien een maatregel die de doelstellingen van de 
Unie in gevaar kan brengen. Steun voor deze redenering kan gevonden worden 
in een uitspraak waarin het Hof oordeelde dat een lidstaat een inbreuk maakt op 
het Europese recht, wanneer deze de belangen van een andere lidstaat ernstig 
schaadt, zonder de noodzaak en urgentie van zijn optreden te hebben aange-
toond.128

122 HvJ 31 maart 1971, zaak 22/70, Commissie/Raad, Jur. 1971, p. 263, r.o. 77.
123 HvJ 22 maart 1983, zaak 42/82, Commissie/Frankrijk, Jur. 1983, p. 1013, r.o. 36.
124 Temple Lang 1986, p. 530.
125 HvJ 30 maart 2000, zaak C-178/97, Banks, Jur. 2000, p. I-2005, r.o. 37-39.
126 Zie tevens Jans e.a. 2011, p. 278-279.
127 Temple Lang 1986, p. 536.
128 HvJ 10 juli 1980, zaak 32/79, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1980, p. 2403, r.o. 58.
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Op grond van artikel 4 lid 8 KRW moeten de lidstaten er zorg voor dragen dat zij 
het bereiken van de doelstellingen van deze richtlijn in andere waterlichamen in 
hetzelfde stroomgebiedsdistrict niet blijvend verhinderen of in gevaar brengen. 
In het licht van het voorgaande kan betoogd worden dat hiermee ook waterlicha-
men in andere oeverstaten worden bedoeld. 

Er lijkt dus een verplichting te zijn voor lidstaten om zich te onthouden van maat-
regelen die het behalen van de waterkwaliteitseisen in andere lidstaten ernstig 
in gevaar zouden kunnen brengen. Bestaat er daarnaast ook een meer actieve 
verplichting om te zorgen dat ook in andere lidstaten aan de kwaliteitseisen 
wordt voldaan?

Het Europese recht biedt geen concrete aanwijzing voor de stelling dat dit inder-
daad het geval is. Een zodanige verplichting vloeit in elk geval niet voort uit het 
beginsel van loyale samenwerking. Punt 33 uit de considerans bij de KRW stelt 
dat ‘het streven naar een goede watertoestand geldt voor elk stroomgebied’ (en 
dus niet slechts voor de onderscheiden grondgebieden van de lidstaten). Hier 
zou men uit kunnen afleiden dat lidstaten een inspanningsverplichting bestaat 
om ook buiten hun grondgebied de kwaliteitseisen te bewerkstelligen. Hier kan 
echter tegen in worden gebracht dat ingevolge artikel 4 KRW de eisen gelden 
‘voor alle waterlichamen’. Aangezien even daarvoor nog bepaald is dat de lid-
staten deze waterlichamen zelf aanwijzen en dat ervan mag worden uitgegaan 
dat lidstaten alleen op hun eigen grondgebied waterlichamen kunnen aanwijzen, 
kan de stelling worden ingenomen dat de eisen dus alleen gelden voor het grond-
gebied van de lidstaten zelf. Het lijkt er dus niet op dat in de Europese regelge-
ving een verplichting is verankerd voor lidstaten om te zorgen dat de eisen van 
de waterrichtlijnen ook gehaald worden in andere lidstaten.

5  Kwalificatie van richtlijnbepalingen

Nu duidelijk is wat verstaan dient te worden onder inspannings- en resultaats-
verplichtingen, wordt in deze paragraaf een methode gepresenteerd op basis 
waarvan besloten kan worden of een gegeven richtlijnverplichting een inspan-
nings- dan wel een resultaatsverplichting is. Hiertoe wordt uit de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie een aantal criteria gedestilleerd die bepalend zijn in deze 
beslissing.

5.1  Resultaatsbeschrijving

Allereerst dient het beoogde resultaat van de desbetreffende verplichting goed 
beschreven te worden. Dit resultaat valt in de eerste plaats simpelweg in de des-
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betreffende bepaling zelf te lezen. Een voorbeeld hiervan is artikel 7 lid 6 van 
richtlijn 80/778/EEG:129

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat voor 
menselijke consumptie bestemd water ten minste in overeenstemming is met 
de in bijlage I aangegeven eisen.

Het door de bepaling nagestreefde resultaat is dat het door menselijke consump-
tie bestemde water ten minste in een toestand verkeert die voldoet aan de eisen 
van bijlage I.

Zoals gezegd in paragraaf 2.4.1, kan het echter vóórkomen dat het bij een bepa-
ling horende resultaat méér is dan wat direct uit de tekst van de bepaling kan 
worden afgeleid. Bij het lezen van een bepaling dienen daarom soms tevens de 
andere resultaten/doelen van de desbetreffende richtlijn in ogenschouw te wor-
den genomen. De in het volgende hoofdstuk te hanteren methode moet dus bij 
de beschrijving van het door een richtlijnbepaling nagestreefde resultaat ook re-
kening houden met de overige in de richtlijn vermelde resultaten/doelen, voor 
zover zij een relatie hebben tot de betreffende relevante verplichting.

5.2  Kwalificatiemethode

Na het beschrijven van het bij de verplichting behorende resultaat, moet vervol-
gens worden aangegeven of het gaat om een inspannings- of een resultaatsver-
plichting.

Vooraf dient kort ingegaan te worden op de vraag wie deze beslissing kan nemen. 
De voorliggende vraag naar de kwalificatie van een verplichting is er een van 
uitlegging van in het Europese recht vastgelegde bepalingen. Het is natuurlijk 
evident dat de rechter hierover de uiteindelijke zeggenschap heeft (met het Hof 
van Justitie van de Europese Unie in hoogste instantie).130 Verder kunnen ande-
ren (zoals juristen, nationale overheden en de Europese Commissie) over deze 
vraag een mening hebben. Indien de rechter echter (in hoogste instantie) een 
oordeel geeft, is de mening van anderen daarmee niet meer relevant. Nadat het 
Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan over de vraag of een verplichting een 
inspannings- of resultaatsverplichting is, wordt in dit onderzoek dan ook gecon-
cludeerd dat daarmee vaststaat dat de desbetreffende verplichting een inspan-
nings- of resultaatsverplichting is. De hier te volgen methode om vast te stellen 
in welke categorie een verplichting valt, zal dan ook de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie als uitgangspunt nemen. Waar het Hof al een kwalificatie heeft 

129 Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water, Pb L 229, 1980, pp. 11-29.

130 Ingevolge art. 19 lid 3 sub b VEU is het Hof van Justitie belast met de uitlegging van het Unierecht.
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gegeven, wordt die overgenomen. Voor de verplichtingen waarover het Hof nog 
geen beslissing heeft genomen, wordt gepoogd de jurisprudentie van het Hof ten 
aanzien van andere verplichtingen analoog toe te passen op de desbetreffende 
verplichting.

Het gaat bij deze analoge toepassing om het uit de bestaande jurisprudentie des-
tilleren van een algemene regel (de ratio legis). Deze algemene regel wordt ver-
volgens toegepast op de relevante verplichtingen waarover nog geen uitspraak 
is gedaan, maar die lijken op de verplichtingen waarover het Hof zich reeds heeft 
uitgesproken. Gelijke gevallen dienen immers gelijk behandeld te worden. Deze 
analoge toepassing van de rechtspraak van het Hof van Justitie is de aangewezen 
weg om de desbetreffende bepalingen te kwalificeren. De begrippen resultaats-
verplichting en inspanningsverplichting – zoals besproken in paragraaf 4 – zijn 
immers niet gedefinieerd in de wetgeving zelf, maar in gebruik genomen en uit-
gelegd door het Hof. Er dient echter voor gewaakt te worden dat het ook daad-
werkelijk gaat om gelijke gevallen. Indien de te kwalificeren richtlijnbepalingen 
op cruciale punten afwijken van de bepalingen waarover het Hof zich reeds heeft 
uitgesproken, is analoge toepassing van de uit de rechtspraak gedestilleerde al-
gemene regel niet mogelijk.

Het verdient opmerking dat, wanneer het Hof nog geen oordeel heeft gegeven, 
de mening van anderen dan het Hof een grotere waarde toekomt. Het oordeel 
van een rechter komt immers slechts aan bod, indien een zaak over dit onder-
werp aan hem wordt voorgelegd. Hierbij spelen – zoals in hoofdstuk 6 duidelijk 
wordt – andere actoren als lidstaten en de Commissie een belangrijke rol. Indien 
de Commissie en de nationale overheden dezelfde mening zijn toegedaan, zal het 
Hof wellicht niet worden gevraagd een uitspraak te doen over de vraag of de des-
betreffende richtlijnverplichtingen inspannings- of resultaatsverplichtingen zijn. 
De kans bestaat echter altijd dat het Hof indirect door particulieren gevraagd 
wordt een uitspraak over deze vraag te doen.131 De kwalificatie van een verplich-
ting blijft dus onzeker totdat het Hof er een uitspraak over heeft gedaan.

De methode bij verplichtingen waarover het Hof van Justitie zich nog niet heeft 
uitgesproken, zoekt dan ook in de eerste plaats aansluiting bij reeds bestaande 
jurisprudentie van het Hof ten aanzien van andere verplichtingen. Daarnaast 
wordt – indien bekend – ook de mening van anderen beschreven. Deze methode 
wordt hieronder verder uiteengezet ten aanzien van het aansluiting zoeken bij 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

131 Bijvoorbeeld doordat het een prejudiciële vraag dient te beantwoorden over de directe werking van 
de betreffende bepaling.



Hoofdstuk 2

73

5.3  De kwalificatiemethode van het Hof van Justitie

Gewoonlijk gebruikt het Hof van Justitie verschillende interpretatiemethoden 
om de inhoud van richtlijnbepalingen te bepalen.132 In het specifieke geval van 
het onderscheid tussen inspannings- en resultaatsverplichting, lijkt het Hof 
voornamelijk te opteren voor een grammaticale interpretatie, ondersteund door 
een systematische interpretatie.

In verschillende gevallen waarin het Hof moest oordelen of een lidstaat zijn ver-
plichtingen al dan niet was nagekomen, onderzocht het Hof of sprake was van 
een resultaatsverplichting door consequent te bezien of bepaalde elementen 
voorkwamen in de richtlijntekst.133 Als (sommige van)134 deze elementen voor-
komen in de tekst, concludeert het Hof dat het om een resultaatsverplichting 
gaat. Logischerwijze volgt hieruit dat, indien deze elementen ontbreken, het om 
een inspanningsverplichting gaat, ook al wordt dit niet altijd expliciet vermeldt 
door het Hof. Deze elementen zullen hieronder uiteengezet worden.

Zoals hierboven is vermeld, bestaat de methode van het Hof uit een gramma-
ticale en een systematische interpretatie. Dit betekent dat het Hof in de eerste 
plaats kijkt naar de precieze bewoordingen van de bepaling die de verplichting 
bevat135 en dit vervolgens koppelt aan de aanwezigheid van bepaalde elementen 
in de bepaling zelf of in andere bepalingen van de richtlijn.

132 Anweiler onderscheidt bijvoorbeeld negen verschillende methoden en leidt ook een hiërarchie tus-
sen deze methoden af: Anweiler 1997, p. 141-292 en 384-385.

133 De volgende jurisprudentie is gebruikt om deze methode uit af te leiden: HvJ 25 november 1992, 
zaak C-337/89, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1992, p. I-06103, HvJ 14 juli 1993, zaak C-56/90, 
Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1993, p. I-4109, HvJ 12 februari 1998, zaak C-92/96, Commissie/
Spanje, Jur. 1998, p. I-505, HvJ 8 juni 1999, zaak C- 198/97, Commissie/Duitsland, Jur. 1999, 
p. I-3257, HvJ 25 mei 2000, zaak C-307/98, Commissie/België, Jur. 2000, p. I-3933; HvJ 14 november 
2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527; HvJ 15 juli 2004, zaak C-272/01, 
Commissie/Portugal, Jur. 2004, p. I-6767. Naast deze zaken kwalificeert het Hof van Justitie ver-
plichtingen soms zonder überhaupt argumenten te gebruiken. Dit gebeurt zowel expliciet, door 
verplichtingen als resultaatsverplichtingen te bestempelen (zie bijvoorbeeld HvJ 30 november 
2006, zaak C-32/05, Commissie/Luxemburg, Jur. 2006, p. I-11323, r.o. 75; HvJ 12 mei 2005, zaak 
C-416/02, Jur. 2005, p. I-7487, conclusie van de AG Stix-Hackl), of impliciet, door vast te stellen dat 
het beoogde resultaat niet bereikt is en de lidstaat derhalve in overtreding is (zie bijvoorbeeld HvJ 
8 maart 2001, zaak C-266/99, Jur. 2001, p. I-1981; HvJ 15 maart 2001, zaak C-147/00, Commissie/
Frankrijk, Jur. 2001, p. I-2387; HvJ 19 maart 2002, Zaak C-268/00, Commissie/Nederland, Jur. 2002, 
p. I-02995).

134 In drie van de genoemde zaken wordt een element niet gebruikt (maar niet drie maal hetzelfde 
element).

135 Zie ook HvJ 18 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679, conclusie van A-G 
Alber, r.o. 70.
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5.3.1  Grammaticale interpretatie

In algemene zin kan gezegd worden dat het bij grammaticale interpretatie erom 
gaat de te interpreteren norm in het licht van het normale spraakgebruik of het 
eventuele bijzondere spraakgebruik van de richtlijn te verklaren. Hierbij staan 
de woorden niet op zich, maar dienen ze in samenhang met de gehele zin of het 
gehele artikel waarin de norm staat, gelezen te worden.136 Ook de logica speelt 
hierbij een rol. Grammaticale interpretatie van Europees recht kent extra moei-
lijkheden in verhouding tot interpretatie van ander recht, omdat er – vanwege 
alle verschillende talen – meerdere originele teksten zijn. Deze versies zijn in 
gelijke mate verbindend.137 Door het bestaan van deze versies bestaat de moge-
lijkheid van verschillende tekstuitleggingen omdat elke versie begrippen uit de 
desbetreffende nationale rechtsorde hanteert. Bij de uitleg van een norm heeft 
het Hof van Justitie138 de verplichting rekening te houden met alle taalversies 
en dient een vergelijking van de verschillende teksten gemaakt te worden.139 De 
mate waarin deze vergelijking gemaakt wordt, verschilt en zelden worden alle 
versies geraadpleegd.140

Wanneer een vergelijking van de verschillende taalversies leidt tot het constate-
ren van verschillen in de uitleg, moet hiervoor een oplossing worden gevonden. 
Het Hof van Justitie heeft hierbij geen eenduidige manier van handelen.141 Soms 
wordt uitgegaan van de meerderheid van gelijkluidende versies. Deze methode 
wordt – in verband met de rechtszekerheid – niet acceptabel geacht als ze zou 
leiden tot een uitleg die ingaat tegen de natuurlijke en gewoonlijke betekenis van 
de woorden van de taalversie die geïnterpreteerd dient te worden.142 Bovendien 
heeft het Hof van Justitie aangegeven dat een interpretatie waarbij voorrang 
wordt gegeven aan bepaalde tekstversies, zo veel mogelijk vermeden moet wor-
den.143 Wanneer het met grammaticale uitleg niet mogelijk is tot een eensluidend 
oordeel te komen, moet uitgeweken worden naar andere interpretatiemethoden. 
Dit is aan de orde in de meeste van de gevallen waarin verschillen tussen taal-
versies worden geconstateerd.144 Men komt dan dus toe aan een interpretatie 
die past in het systeem van het Unierecht en het doel van de richtlijn, hetgeen 
inhoudt dat de richtlijn niet wordt uitgelegd in het licht van nationaalrechtelijke 
begrippen, maar in het licht van autonome, Europese begrippen.

136 Dit neigt naar een systematische interpretatie.
137 HvJ 6 oktober 1982, zaak 283/81, CILFIT, Jur. 1982, p. 3415, r.o. 18.
138 Evenals de nationale rechters overigens.
139 HvJ 6 oktober 1982, zaak 283/81, CILFIT, Jur. 1982, p. 3415, r.o. 18.
140 Anweiler 1997, p. 149.
141 Anweiler 1997, p. 153 e.v.
142 HvJ, 3 maart 1977, zaak 80/76, Kerry Milk, Jur. 1977, p. 425.
143 HvJ, 3 maart 1977, zaak 80/76, Kerry Milk, Jur. 1977, p. 425.
144 Anweiler 1997, p. 159.
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Een goed voorbeeld van een worsteling met verschillende taalversies bij een 
grammaticale interpretatie, waarna gekozen wordt voor een teleologische inter-
pretatie, biedt een conclusie van advocaat-generaal Stix-Hackl. Deze zaak is extra 
toepasselijk, omdat het gaat om een kwalificatie als inspannings of resultaats-
verplichting.

De AG overweegt:145

Het beginpunt van de afzonderlijke beoordeling van [het] artikel (...) is de for-
mulering ervan. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
bepalingen van gemeenschapsrecht in meerdere talen opgesteld zijn en dat 
de verscheidene taalversies in gelijke mate authentiek zijn. De uitlegging van 
een gemeenschapsrechtelijke bepaling vereist derhalve een vergelijking van 
alle taalversies.

Wanneer men de verschillende versies van [het] artikel (...) met elkaar verge-
lijkt, dan blijkt dat de tekst en de betekenis ervan niet in alle taalversies over-
eenkomt. Uitgaande van de ten tijde van de ondertekening tien authentieke 
talen, tekent zich het volgende beeld af: met inbegrip van de Russische versie 
duiden zeven taalversies op een verplichting, in de zin van verzekeren (stellen 
sicher), en drie versies op een inspanningsverplichting. Volgens de Griekse 
versie spannen de Gemeenschappen en de lidstaten zich in, in de Spaanse ver-
sie zien zij erop dat en volgens de Nederlandse versie zorgen zij ervoor dat.

Om de betekenis van [het] artikel (...) vast te stellen, zou men de kleinste ge-
mene deler van alle taalversies als uitgangspunt kunnen nemen, in welk geval 
men niet verder komt dan een inspanningsverplichting. Voor deze methode 
bestaan echter geen overtuigende argumenten en zij vindt evenmin steun in 
de rechtspraak van het Hof.
Een andere mogelijkheid zou zijn, de duidelijkste tekst op te sporen en aty-
pische teksten of versies die een vertaalfout bevatten, te elimineren. Een 
dergelijke handelwijze is weliswaar in beginsel mogelijk en komt ook voor 
in de rechtspraak van het Hof, maar geeft voor de constellatie in casu, waarin 
nu eenmaal niet slechts één tekst afwijkt van alle andere, geen overtuigend 
antwoord.

De taalversies laten prevaleren die in een verplichting voorzien, zou aanslui-
ten bij een door de Commissie genoemde uitleggingsmethode, namelijk aan 
de inhoud van de meerderheid van de taalversies de doorslag te geven. Deze 
methode is ook in de rechtspraak van het Hof te vinden. Daar staat tegenover 
dat volgens het Hof onder bepaalde omstandigheden juist één enkele taalver-
sie boven de meerderheid dient te prevaleren.
(...)

Gezien de taalverschillen lijkt het (...) raadzaam de bedoeling van de verdrag-
sluitende partijen en het doel van de uit te leggen bepaling te bezien.

145 Conclusie bij HvJ 11 januari 2005, zaak C-265/03, Simutenkov/Ministerio, Jur. 2005, p. I-02579, pun-
ten 14-27.
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In de onderzochte rechtspraak waarbij het Hof verplichtingen als inspannings- 
of resultaatsverplichtingen kwalificeert, merkt het meer dan eens op dat resul-
taatsverplichtingen meestal erg specifieke resultaten opleggen die ‘gedetailleerd 
en nauwkeurig’146 zijn. Daarnaast worden resultaatsverplichtingen gekenmerkt 
door ‘heldere en ondubbelzinnige formuleringen’.147 Indien dus een richtlijnbe-
paling helder en ondubbelzinnig verwoord is en gedetailleerde en nauwkeurige 
resultaten vermeldt, is dit een indicatie dat de bepaling een resultaatsverplich-
ting inhoudt. Indien de bepaling echter is verwoord door middel van vage en 
dubbelzinnige termen en geen gedetailleerde en precieze eindresultaten ver-
meldt, wijst dit in de richting van een inspanningsverplichting. De hier te han-
teren methode zal dus met deze aanwijzingen rekening houden. In het volgende 
hoofdstuk wordt duidelijk dat – vooral bij de KRW – het verschil in taalversies 
hierbij van belang kan zijn.

5.3.2  Systematische interpretatie

Naast deze woordelijke interpretatie, gebruikt het Hof ook een systematische 
interpretatie van de verplichting, waarbij de tekst gelinkt wordt aan twee speci-
fieke elementen. Het eerste element van deze systematische interpretatie is de 
uiterste termijn waarin de verplichting moet worden nagekomen. Wanneer een 
verplichting de lidstaten een termijn verschaft waarbinnen zij aan de eisen moe-
ten voldoen en die termijn ruimer is dan de normale tijdspanne voor de omzet-
ting van de richtlijn, oordeelt het Hof consequent dat het gaat om een resultaats-
verplichting.148 Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het Hof de aanwezigheid 
van een welbepaalde termijn als aanwijzing beschouwt om te concluderen dat 
er sprake is van een resultaatsverplichting. Het is inderdaad logisch dat resul-
taatsverplichting aan een bepaalde tijdsspanne gebonden moet zijn. Zonder 
tijds limiet zou immers nooit kunnen worden vastgesteld dat een lidstaat de ver-
plichting niet is nagekomen.

Het is echter niet uitgesloten dat een termijn ook vóórkomt bij inspanningsver-
plichtingen. Het zou immers mogelijk kunnen zijn dat een bepaling lidstaten 
verplicht om zich in te spannen binnen een bepaalde termijn een bepaald, vaag 
omschreven resultaat te bereiken. Dat de aanwezigheid van een termijn geen uit-
sluitsel kan geven over de aard van de verplichting, maakt dit element daarom 
niet irrelevant. De afwezigheid van een termijn geeft immers een indicatie dat het 
gaat om een inspanningsverplichting. Zoals gezegd, is de aanwezigheid van een 
welbepaalde termijn een noodzakelijke vereiste voor een resultaatsverplichtin-
gen en is een termijn slechts optioneel voor inspanningsverplichtingen. Hieruit 

146 Zie bijvoorbeeld HvJ 18 juni 2002, zaak C-60/01, Commissie/Frankrijk, Jur. 2002, p. I-5679, r.o. 30 & 33.
147 Ibid r.o. 33.
148 Zie bijvoorbeeld HvJ 25 november 1992, zaak C-337/89, Jur. 1992, p. I-6103, r.o. 22.
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volgt dat de afwezigheid van een termijn gezien zal worden als een aanwijzing 
in de richting van een inspanningsverplichting. De aanwezigheid van een termijn 
zal niet meegenomen worden bij het bepalen of sprake is van een inspannings- of 
een resultaatsverplichting.

Het tweede element dat het Hof in overweging neemt bij de systematische in-
terpretatie is een limitatieve reeks van uitzonderingen die, onder bepaalde om-
standigheden, rechtvaardigen dat een lidstaat het resultaat niet binnen de tijds-
limiet bereikt. Tot op heden heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat, wanneer 
in milieurichtlijnen uitzonderingsbepalingen zijn opgenomen, deze impliciet ex-
clusief bedoeld zijn. Dit betekent dat: ‘de enige toegestane afwijkingen van deze 
verplichting zijn te vinden in de [richtlijn] (…) [de lidstaten kunnen zich niet] ter 
verschoning van de niet-nakoming van deze verplichting (…) beroepen op bij-
zondere omstandigheden die niet onder de genoemde uitzonderingen vallen’.149 
Deze verplichtingen zijn per definitie resultaatsverplichtingen.150 De aanwezig-
heid van uitzonderingsbepalingen is dus een aanwijzing dat het gaat om een re-
sultaatsverplichting.151

De afwezigheid van uitzonderingen betekent dan weer niet dat het noodzakelijk 
zal gaan om een inspanningsverplichting. Zoals in paragraaf 4.5 is aangegeven, 
wordt de redelijkheid van resultaatsverplichtingen op voorhand bepaald door 
de Europese wetgever. Als een verplichting uitzonderingsbepalingen vermeldt, 
duiden deze uitzonderingen aan in welke gevallen het onredelijk zou zijn te ver-
eisen dat het resultaat bereikt wordt. Als er geen uitzonderingsbepalingen in de 
richtlijn vervat zijn, zou men kunnen aannemen dat de Europese wetgever deze 
bepaling als een redelijke verplichting beschouwd, zonder dat de lidstaten zich 
op enig excuus kunnen beroepen in geval van niet-naleving. Op basis van alleen 
de richtlijntekst zou het echter een even geldige assumptie zijn dat – door geen 
uitzonderingen te vermelden – de wetgever de vrijheid laat aan de rechter om te 
bepalen wat redelijk is en wat niet. Tenzij de beweegredenen van de wetgever 
uitdrukkelijk vermeld zijn in de richtlijn, kan dit probleem niet opgelost worden 
door de tekst van een bepaling aan een woordelijke of systematische interpreta-
tie te onderwerpen. Een historische of teleologische interpretatie zou hierbij uit-
sluitsel kunnen geven. Aangezien de hier gepresenteerde methode slechts uitgaat 
van een grammaticale en een systematische interpretatie, zal de aanwezigheid 
van een limitatieve reeks uitzonderingen beschouwd worden als een aanwijzing 

149 HvJ 14 november 2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527, r.o. 38.
150 Het zou in theorie kunnen dat een richtlijn uitzonderingen vermeldt zonder dat die exclusief be-

doeld zijn. In dat geval is dit criterium minder van belang bij de beslissing of het al dan niet om een 
resultaatsverplichting gaat. Ook een niet-exclusieve lijst van uitzonderingsbepalingen bepaalt echter 
enigszins de redelijkheid op voorhand.

151 Zie in dezelfde zin de conclusie van A-G Lenz bij HvJ 25 november 1992, Jur. 1992 I-6113, punten 
53-55.
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in de richting van een resultaatsverplichting. De afwezigheid van een dergelijke 
reeks uitzonderingen vertelt ons echter niets over de aard van de verplichting.

5.4  Overige opmerkingen

5.4.1  Relatie met het onderscheid tussen richtwaarden en grenswaarden

Waarbij in de hierboven geanalyseerde arresten sprake is van een verplichting 
die milieukwaliteitswaarden bevat, gaat het telkens om grenswaarden. Hoewel 
het Hof in zijn argumentatie nergens expliciet aangeeft dat het vóórkomen van 
die grenswaarden reden is om de verplichtingen daarom als resultaatsverplich-
tingen te kwalificeren, kan men zich afvragen of het Hof tot een gelijkluidende 
redenering zou zijn gekomen indien richtwaarden zouden zijn opgenomen.

Wanneer een verplichting een milieukwaliteitswaarde bevat, kan dat een grens-
waarde of een richtwaarde zijn. Ook kan de verplichting in dat geval worden aan-
gemerkt als ofwel een inspanningsverplichting, ofwel een resultaatsverplichting. 
Het is de vraag of hiertussen een verband bestaat. Mijns inziens is dat er inder-
daad. Wanneer een bepaling een richtwaarde bevat, is er sprake van een inspan-
ningsverplichting; wanneer een bepaling een grenswaarde bevat, is er sprake 
van een resultaatsverplichting.152 Dit kan het makkelijkst worden aangetoond 
door de omgekeerde situatie te beschouwen. Indien die niet mogelijk blijkt, moet 
logisch gezien sprake zijn van de net geponeerde stelling.

Kan een bepaling die richtwaarden bevat een resultaatsverplichting zijn? 
Richtwaarden zijn, zoals eerder opgemerkt niet bindend; afwijking is – indien 
gemotiveerd – mogelijk. Niet is vereist dat deze motivatie slechts gevonden kan 
worden in eventueel in de desbetreffende richtlijn vermelde uitzonderingsbepa-
lingen. De eigenschappen van een resultaatsverplichting lenen zich mijns inziens 
niet voor dit type bepalingen. Wanneer beoordeeld moet worden of aan een re-
sultaatsverplichting is voldaan, kan het niet bewerkstelligen van de milieukwa-
liteitswaarden namelijk wel slechts gemotiveerd worden met een beroep op de 
in de richtlijn vermelde uitzonderingsbepalingen (of een beroep op de absolute 
onmogelijkheid/overmacht, hetgeen ook veel strenger is dan de motiverings-

152 Deze laatste opvatting vindt steun in de literatuur. Zie bijvoorbeeld de noot van Backes bij HvJ 25 juli 
2008, zaak C-237/07, Janacek/Freistaat Bayern, Jur. 2008, p. 0 (noot gepubliceerd in AB 2008/283). 
Hoewel Backes deze uitspraak doet over grenswaarden zoals gedefinieerd in richtlijn 1996/62/
EG, is de betreffende omschrijving van grenswaarden grotendeels gelijk aan de in dit onderzoek 
gehanteerde definitie. Het enige verschil is dat de grenswaarden van richtlijn 1996/62/EG binnen 
een bepaalde termijn moeten worden bereikt. Hoewel niet in de definitie opgenomen, is dat in de 
praktijk ook altijd het geval met de in dit onderzoek gedefinieerde grenswaarden. Derhalve kan zijn 
stelling op alle in dit onderzoek behandelde grenswaarden worden toegepast. Ook de Nederlandse 
regering is dit standpunt toegedaan. Zie de MvT bij de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water, 
Kamerstukken II 2002/03, 28 808, nr. 3, p. 26-27.
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plicht bij afwijken van richtwaarden). Een afrekening op slechts het resultaat is 
bij richtwaarden dus niet mogelijk. Bepalingen met richtwaarden bevatten dus 
inspanningsverplichtingen.

Kan een bepaling die grenswaarden bevat een inspanningsverplichting zijn? 
Zoals eerder al is gedefinieerd, schrijft een grenswaarde een milieukwaliteitsni-
veau voor dat ten minste moet worden bereikt en gehandhaafd. Overschrijding 
is nimmer toegestaan. Bij een inspanningsverplichting is het niet bereiken van 
het resultaat (een overschrijding van de milieukwaliteitswaarde dus) echter 
onder voorwaarden wel toegestaan. Namelijk indien de lidstaat kan aantonen 
al het redelijkerwijs mogelijke te hebben gedaan om het resultaat te bereiken. 
Bepalingen met grenswaarden bevatten dus resultaatsverplichtingen.

Hoewel het Hof dus deze redenering niet expliciet gebruikt, kan in het vóórko-
men van grenswaarden in bepalingen wel een aanwijzing worden gevonden om 
tot resultaatsverplichtingen te concluderen.

5.4.2  Relatie met rechtstreekse werking

Wanneer de vereisten voor een resultaatsverplichting in ogenschouw worden 
genomen, valt op dat zij een zekere gelijkenis vertonen met de eisen die aan de 
rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen worden gesteld.

Richtlijnbepalingen hebben rechtstreekse werking, indien ze – onder meer – in-
houdelijk gezien voldoende nauwkeurig zijn en tevens de omzettingstermijn is 
verstreken. Bepalingen zijn voldoende nauwkeurig als ze zo precies geformu-
leerd zijn dat de lidstaat geen beleidskeuzes heeft bij de omzetting en toepassing 
ervan, of als de grenzen van de beoordelingsvrijheid voldoende nauwkeurig en 
onvoorwaardelijk zijn geformuleerd.

Uit het voorgaande blijkt dat ook bij resultaatsverplichtingen de lidstaten een 
zeer beperkte beoordelingsvrijheid hebben bij het inzetten van maatregelen om 
het doel te bereiken. Ze hebben de keuze om al dan niet van de uitzonderingsbe-
palingen gebruik te maken en daar blijft het bij. Bij inspanningsverplichtingen is 
die beoordelingsvrijheid groter. Lidstaten hebben een zekere marge bij de beoor-
deling of maatregelen onredelijk zijn of niet. Hier blijkt een duidelijke parallel te 
bestaan met het leerstuk van de rechtstreekse werking. In beide gevallen is zeer 
bepalend of lidstaten een beoordelingsvrijheid hebben en – zo ja – of die beoor-
delingsvrijheid begrensd is.

Het leerstuk van de rechtstreekse werking speelt in de juridische praktijk echter 
in een heel ander verband dan de kwalificatie van verplichtingen als inspannings 
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of resultaatsverplichtingen. De rechtstreekse werking van bepalingen dient vast-
gesteld te worden indien een particulier zich er bij een nationale rechter op wil 
beroepen. Het is een vraag van het formele recht of een particulier zich op deze 
bepaling kan beroepen. Wanneer rechtstreekse werking is aanvaard, of wanneer 
dat niet nodig is (zoals bij een zaak die de Commissie aanspant voor het Hof van 
Justitie), komt men toe aan het materiële recht: waartoe verplicht deze bepaling 
de lidstaat? Rechtstreekse werking heeft te maken met rechtsbescherming, kwa-
lificatie van bepalingen niet per se.

Een ander bezwaar tegen het trekken van een parallel vormt het tweede vereiste 
voor rechtstreekse werking: de onvoorwaardelijkheid van de bepaling. Een be-
paling is onvoorwaardelijk als voor de toepassing ervan geen nadere Europese of 
nationale uitvoeringsregels nodig zijn. Een soortgelijk vereiste valt bij de kwalifi-
catie als resultaatsverplichting niet te ontdekken.

Hoewel er dus een groot verschil is tussen beide begrippen, valt op dat de eisen 
bepaalde overeenkomsten vertonen en dat ook het Hof van Justitie soms geen 
zuiver onderscheid schijnt te maken tussen beide zaken.

In bijvoorbeeld zaak C-265/03153 bespreekt het Hof de vraag of een particulier 
zich op een bepaalde bepaling kan beroepen. Het Hof overweegt dat nagegaan 
moet worden of de bepaling rechtstreekse werking heeft en gaat hiermee aan de 
slag. Na geconcludeerd te hebben dat aan de eisen voor rechtstreekse werking 
is voldaan, stelt het Hof vast dat de desbetreffende bepaling dus een nauwkeurig 
bepaalde resultaatsverplichting is en naar zijn aard geschikt om door een justi-
tiabele voor de nationale rechter te worden ingeroepen.154 Het Hof verbindt hier 
dus duidelijk en letterlijk beide onderwerpen en lijkt ervan uit te gaan dat, wan-
neer voldaan is aan de eisen voor rechtstreekse werking, dit het bestaan van een 
resultaatsverplichting impliceert. De advocaat-generaal lijkt in haar conclusie bij 
dit arrest juist uit te gaan van het omgekeerde verband: wanneer sprake is van 
een resultaatsverplichting, impliceert dat de rechtstreekse werking van die be-
paling.155

In een ander, eerder arrest156 spreekt het Hof zich juist duidelijk uit voor een 
scheiding van beide vraagstukken:

In de onderhavige zaak gaat het echter om de vraag, of [het] artikel (…) aldus 
moet worden uitgelegd, dat het de gestelde verplichting bevat, en of die ver-
plichting in een concreet geval is nageleefd. Deze vraag heeft niets van doen 

153 HvJ 11 januari 2005, zaak C-265/03, Simutenkov/Ministerio, Jur. 2005, p. I-02579.
154 Zie rechtsoverwegingen 19-23.
155 Punten 15, 16, 22, 24 en 27.
156 HvJ 9 november 1999, zaak C-365/97, Commissie/Italië, Jur. 1999, p. I-07773, zie r.o. 63.
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met de mogelijkheid voor particulieren om zich tegenover de overheid recht-
streeks te beroepen op onvoorwaardelijke en voldoende duidelijke en nauw-
keurige bepalingen van een richtlijn.

Concluderend lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de eisen voor enerzijds het 
concluderen tot een resultaatsverplichting en, anderzijds, het concluderen tot 
rechtstreekse werking dezelfde zijn. Ook lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er een 
implicerend verband tussen beide zaken is en, zo ja, hoe dat verband dan loopt 
(rechtstreekse werking impliceert resultaatsverplichting, of andersom?). Het lijkt 
mij dan ook voorbarig om in de in het volgende hoofdstuk beschreven methode 
aansluiting te zoeken bij de jurisprudentie omtrent de rechtstreekse werking van 
relevante bepalingen en te concluderen tot een resultaatsverplichting indien van 
die desbetreffende bepaling is vastgesteld dat zij rechtstreekse werking heeft. 
Evenmin zou ik het omgekeerde verband (geen rechtstreekse werking impliceert 
geen resultaatsverplichting en vice versa) hier willen verdedigen. Het volstaat 
hier te concluderen dat er een zekere overlap bestaat tussen beide vraagstukken.

5.5  Kwalificatie van andersoortige verplichtingen

In paragraaf 3.1 werd aangegeven dat ook bepalingen die een gewenste ver-
andering van de watertoestand omschrijven en standstillbepalingen relevante 
verplichtingen bevatten, aangezien ook de nakoming van déze bepalingen be-
moeilijkt wordt door uit het buitenland afkomstige waterverontreiniging. Het is 
evenwel minder evident om van dit typen bepalingen vast te stellen of het gaat om 
inspannings of resultaatsverplichtingen. De hierboven beschreven kwalificatie-
methode is afgeleid op basis van jurisprudentie van het Hof van Justitie, waarin 
een oordeel werd gegeven over verplichtingen die een bepaalde watertoestand 
voorschrijven. Het ging daarbij niet om verplichtingen die een verandering voor-
schrijven of om standstillbepalingen. Het is dan ook moeilijk om de methode van 
het Hof een-op-een toe te passen op dit type verplichtingen. Hieronder wordt 
uiteengezet in hoeverre ook deze bepalingen gekwalificeerd kunnen worden als 
inspannings- of resultaatsverplichtingen.

5.5.1  Standstillbepalingen

Laten we als eerste de standstillbepaling beschouwen. Een standstillbepaling 
schrijft voor dat de huidige toestand niet mag verslechteren. Hoewel hier geen 
termijn bij vermeld staat, betekent dat niet dat er geen moment is waarop een 
lidstaat kan worden afgerekend op deze verplichting. Dat kan namelijk op ieder 
moment vanaf het moment dat de verplichting van kracht wordt. Een standstill-
bepaling kent dus altijd impliciet een termijn waarbinnen aan de verplichting 
moet zijn voldaan en deze termijn verstrijkt op het moment dat de verplichting 
van kracht werd.
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Een standstillbepaling valt te vergelijken met de situatie waarin aan een ‘ge-
wone’ richtlijnverplichting ten aanzien van de watertoestand is voldaan en de 
termijn bij die verplichting verstreken is. Als voorbeeld kan de verplichting van 
artikel 4 KRW dienen om in 2015 een goede toestand van het oppervlaktewater 
te bereiken.157 Wanneer Nederland in 2015 inderdaad een goede toestand van 
het oppervlaktewater heeft bewerkstelligd en daar precies, dus zonder vérder 
te gaan, aan voldoet, zal deze verplichting eisen dat ook na 2015 hieraan vol-
daan wordt; de verplichting houdt immers niet ineens op te gelden. Dit betekent 
dat de verplichting op dat moment voor Nederland identiek is geworden aan een 
standstillbepaling.158 Een kwalificatie van deze verplichting als inspannings of 
resultaatsverplichting volgens het hierboven beschreven schema, blijft ook gel-
den na het verstrijken van de termijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook 
standstillbepalingen dus middels de in paragraaf 5.3 vermelde kwalificatieme-
thode kunnen worden geanalyseerd, waarbij geldt dat standstillbepalingen altijd 
impliciet een termijn kennen en deze termijn verstrijkt op het moment waarop 
de verplichting in werking treedt.

Hiernaast verdient het opmerking dat een standstillbepaling in de regel redelijk 
nauwkeurig en ondubbelzinnig geformuleerd zal zijn. Het resultaat is tevens pre-
cies: er mag geen verslechtering optreden.

5.5.2  Een voorgeschreven verandering van de watertoestand

Naast standstillbepalingen, zijn er bepalingen die voorschrijven dat een bepaal-
de verandering in de watertoestand moet optreden ten opzichte van de toestand 
zoals die was bij het van kracht worden van de verplichting. Ook deze bepalingen 
kunnen in meer of mindere mate van nauwkeurigheid aangeven welke verande-
ring precies bewerkstelligd moet worden. Daarnaast kan ook bij deze bepalingen 
een termijn voorkomen en kunnen uitzonderingsbepalingen op de verplichting 
van toepassing zijn. Het lijkt er dus op dat ook deze bepalingen gekwalificeerd 
kunnen worden middels de in paragraaf 5.3 beschreven methode. Hieronder 
worden twee arresten behandeld die illustratief zijn bij de beoordeling van dit 
soort bepalingen.

Het eerste arrest gaat over artikel 4 lid 2 van richtlijn 75/440/EEG.159 Deze bepa-
ling luidt als volgt: ‘De lidstaten treffen de nodige maatregelen om een gestadige 
verbetering van het leefmilieu te waarborgen. (…) Daarbij moeten de komende 
10 jaar (…) wezenlijke verbeteringen tot stand worden gebracht.’

157 Deze verplichting wordt nader behandeld in het volgende hoofdstuk.
158 Althans zolang niet de definitie van een goede watertoestand in de tijd wordt aangepast.
159 Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het op-

pervlaktewater dat is bestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten, PbEG 1975, L 194, 
p. 26-31.
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In zaak C-266/99160 betoogde de Commissie dat deze bepaling een resultaats-
verplichting inhoudt om een gestadige verbetering van het leefmilieu te bewerk-
stelligen en dat Frankrijk deze verplichting heeft geschonden door te laat doel-
treffende maatregelen vast te stellen om de vereiste verbetering te waarborgen. 
Frankrijk voerde hiertegen aan dat deze verplichting niet voldoende absoluut is 
om een resultaatsverplichting te kunnen opleveren.161 Het zou om een inspan-
ningsverplichting gaan.

Het Hof geeft vervolgens zelf een oordeel over de verplichting, maar vermijdt 
daarbij deze te kwalificeren als inspannings of resultaatsverplichting.162 Om de 
redenering van het Hof te kunnen volgen, dient eerst vermeld te worden dat de 
richtlijn – naast de hierboven geciteerde verplichting – ook de ‘gewone’ verplich-
ting kent om aan het eind van de omzettingstermijn te waarborgen, dat al het 
oppervlaktewater dat bestemd is voor de productie van drinkwater een nitraat-
gehalte lager dan 50 mg/l heeft (art. 4 lid 1).

Het Hof leest lid 2 in samenhang met lid 1 en concludeert dan dat uit lid 2 de 
verplichting voortvloeit om het gehalte aan schadelijke stoffen, met inbegrip van 
nitraten, effectief te verminderen, teneinde de kwaliteit te verbeteren van het 
oppervlaktewater dat bestemd is voor de productie van drinkwater. De lidsta-
ten moeten daartoe gebruikmaken van passende middelen. Hoewel lid 2 geen 
uitdrukkelijk kwalitatief of kwantitatief voorschrift bevat met betrekking tot 
deze verbeteringen, is het volgens het Hof niettemin duidelijk dat deze bepaling 
de lidstaten opdraagt om binnen de daarin gestelde termijn van tien jaar lagere 
kwantitatieve waarden te bereiken dan de grenswaarden van lid 1.163 Aangezien 
het water in Frankrijk niet voldeed aan deze eis van 50 mg/l, heeft Frankrijk 
daarmee zowel lid 1 als lid 2 van artikel 4 geschonden, concludeert het Hof.

Het tweede arrest gaat over artikel 6 lid 1 van het Protocol inzake de bescher-
ming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land164 (hierna: 

160 HvJ 8 maart 2001, zaak C-266/99, Commissie/Frankrijk, Jur. 2001, p. I-1981.
161 R.o. 23.
162 In r.o. 34 heeft het Hof het evenwel over de inspanningsverplichting van art. 4 lid 2. Het gaat hier 

echter niet over de hierboven geciteerde verplichting. Deze opmerking van het Hof hangt samen 
met het feit dat de volledige bepaling twéé verplichtingen bevat. Naast de hierboven geciteerde 
verplichting, moeten lidstaten ook nog een organisch actieplan vaststellen met een tijdschema ter 
sanering van het oppervlaktewater. Het is deze verplichting die in de Nederlandse versie van het 
arrest wordt aangeduid als inspanningsverplichting. Mijns inziens zou het beter zijn te spreken van 
een ‘verplichting ten aanzien van de maatregelen’ (zoals de Engelse versie doet). Het gaat hier im-
mers om een verplichting om het beoogde resultaat (het actieplan) te bereiken en niet om de ver-
plichting om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om dat plan op te stellen.

163 R.o. 25-27.
164 Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land, 

Athene, 17 mei 1980. Goedgekeurd namens de Europese Economische Gemeenschap bij besluit 
83/101/EEG van de Raad van 28 februari 1983, PbEG 1983, L 67, p. 1. Dit protocol hoort bij het op 
16 februari 1976 te Barcelona ondertekende Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse 
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het protocol). Deze bepaling luidt als volgt: ‘De partijen dienen de verontreini-
ging vanaf het land in het protocolgebied door stoffen of bronnen opgenoemd 
in bijlage II van dit protocol streng te beperken.’ In het protocol is geen bepaling 
opgenomen die aangeeft wanneer aan deze verplichting moet zijn voldaan.

In zaak C-239/03165 voerde de Commissie aan dat Frankrijk in overtreding was 
van deze bepaling, doordat niet voorkomen was dat het ZuidFranse zoetwater-
moeras Étang de Berre langdurig zwaar vervuild werd. De Commissie betoogt 
dat deze bepaling een resultaatsverplichting bevat;166 de Franse regering voert 
aan dat het om een inspanningsverplichting gaat. Volgens Frankrijk dient der-
halve alleen beoordeeld te worden of voldoende wettelijke maatregelen zijn ge-
troffen ter vermindering van de verontreiniging.167 Het Hof geeft vervolgens ook 
zelf een kwalificatie van deze verplichting, maar vermijdt daarbij de begrippen 
inspannings- en resultaatsverplichting. Uit een analyse van het protocol leidt het 
Hof af dat het gaat om een verplichting die redelijk gedetailleerd is uitgewerkt 
en waarbij duidelijk is waartoe de lidstaten verplicht zijn. Het Hof oordeelt ver-
volgens dat artikel 6 lid 1 van het protocol een ‘zeer nauwgezette verplichting’ 
vormt.168

Daarna wordt vastgesteld of Frankrijk aan deze zeer nauwgezette verplichting 
heeft voldaan. De Commissie voert te dien aanzien aan, dat de Étang de Berre 
sinds 1983 zware, langdurige en specifieke verontreiniging vanaf het land kent, 
die een aanzienlijke negatieve invloed heeft op de fauna, de flora en de recre-
atieve waarden. Hoewel de lozingen verminderd zijn, is die vermindering laat, 
onregelmatig en zeer beperkt gebleken.169 Frankrijk erkent het bestaan van de 
verontreiniging, maar is daarentegen van mening dat wel degelijk een forse da-
ling daarvan heeft plaatsgehad.170

Het Hof oordeelt vervolgens dat, ook al is de vervuiling in de loop der jaren ver-
minderd, nog steeds grote hoeveelheden verontreiniging in de Étang de Berre 
worden geloosd. Het gaat daarbij om volumes die jaarlijks twee keer zo groot zijn 
als het volume van de étang zelf. Alleen het feit dat bekend was dat dit een zeer 
negatieve invloed had op het ecologisch evenwicht van de étang, toont volgens 
het Hof al aan dat ‘de door de Franse overheid genomen maatregelen ontoerei-

Zee tegen verontreiniging, dat namens de Europese Economische Gemeenschap is goedgekeurd bij 
besluit 77/585/EEG van de Raad van 25 juli 1977, PbEG 1977, L 240, p. 1.

165 HvJ 7 oktober 2004, zaak C-239/03, Étang de Berre, Jur. 2004, p. I-09325.
166 R.o. 33 van het arrest.
167 R.o. 38.
168 R.o. 50.
169 R.o. 52.
170 R.o. 58-59.
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kend waren ter voldoening aan de in artikel 6, lid 1, van het protocol neergelegde 
verplichting’.171

Er is in deze zaak dus sprake van een verplichting om verontreiniging ‘streng te 
beperken’. Hierbij is geen tijdsbepaling opgenomen. Het Hof laat expliciet in het 
midden of sprake is van een inspannings- of resultaatsverplichting, maar toetst 
op dezelfde wijze als bij een resultaatsverplichting, namelijk door vast te stellen 
dat het enkele feit dat het resultaat (een strenge beperking van de verontrei-
niging) niet is bewerkstelligd, de conclusie rechtvaardigt dat sprake is van een 
schending van de verplichting. Niet wordt – zoals Frankrijk aanvoert – gekeken 
of voldoende maatregelen zijn genomen. Volgens het Hof betekent het nog steeds 
bestaan van zware verontreiniging dat er derhalve niet streng beperkt is.

Na het beschouwen van deze twee arresten, blijft de vraag over of dit type ver-
plichtingen inderdaad gekwalificeerd kan worden als inspannings of resultaats-
verplichtingen. Hoewel het Hof deze kwalificatie expliciet in het midden laat, 
toetst het op dezelfde wijze als bij een resultaatsverplichting, namelijk door vast 
te stellen dat het enkele feit dat het resultaat (in het eerste geval het bereiken van 
lagere waarden dan worden voorgeschreven in lid 1 en in het tweede geval het 
bewerkstelligen van een strenge beperking) niet is bewerkstelligd, de conclusie 
rechtvaardigt dat sprake is van een schending van de verplichting. Maar staat 
daarbij dan vast dat het ook om resultaatsverplichtingen gaat? Nog steeds spelen 
mijns inziens de in paragraaf 5.3 opgesomde elementen een rol.

Wanneer de verplichting helder en ondubbelzinnig is geformuleerd door middel 
van gedetailleerde en nauwkeurige eisen, is dat een aanwijzing in de richting 
van een resultaatsverplichting. Bij de eerste hier behandelde verplichting con-
strueert het Hof – door deze samen met lid 1 te lezen – een zeer gedetailleerd te 
bereiken resultaat, namelijk het bereiken van ten minste de grenswaarden van 
lid 1. Onduidelijk is, hoevéél lager de waarden zijn die bereikt moeten worden 
ingevolge lid 2. In de toetsing van het Hof in dit arrest lijkt lid 2 weinig onder-
scheidende waarde te hebben naast lid 1, maar dat kwam omdat nog niet aan de 
waarden van lid 1 was voldaan. Het is de vraag in hoeverre lid 2 een rol zou spe-
len wanneer de lidstaat wél zou voldoen aan de waarden van lid 1. Evenmin is het 
duidelijk hoe het Hof geoordeeld zou hebben over lid 2, indien niet een ‘gewone’ 
resultaatsverplichting als die in lid 1 voorhanden zou zijn.

Bij de tweede hier behandelde verplichting kan mijns inziens niet gezegd wor-
den dat deze gedetailleerd en nauwkeurig is. Want wanneer is precies sprake van 
een ‘strenge’ beperking? Niettemin heeft het Hof het over een ‘zeer nauwgezette 
verplichting’, hetgeen toch hetzelfde is als een zeer nauwkeurige verplichting. 

171 R.o. 68-69.
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De reden dat het Hof deze positie inneemt, is mogelijk gelegen in het feit dat in 
dit geval overduidelijk was dat de beperking onvoldoende was. Blijkbaar vindt 
het Hof dat per definitie geen sprake is van een strenge beperking, wanneer er 
nog steeds zware verontreiniging bestaat. Het is niet zeker hoe dit zou uitpakken 
als de verontreiniging minder zwaar zou zijn. Mogelijk is hier sprake van een 
glijdende schaal en is de beslissing om vast te stellen of de beperking voldoende 
is, arbitrair. Hoe dit ook zij, het is in elk geval duidelijk dat in beide arresten de 
mate van nauwkeurigheid van de verplichting een rol speelt bij de overwegingen 
van het Hof.

Een tweede element in het kwalificatieproces van paragraaf 5.3 vormt de aan-
wezigheid van een termijn. Wanneer deze ontbreekt, is dat een aanwijzing in de 
richting van een inspanningsverplichting. Zoals gezegd ontbreekt bij de tweede 
hier behandelde verplichting een termijnstelling; toch toetst het Hof deze ver-
plichting als een resultaatsverplichting.

Dat heeft wellicht te maken met het feit dat in dit arrest vele jaren na het van 
kracht worden van de verplichting pas getoetst werd of er een strenge beperking 
had plaatsgevonden. Het protocol is al in werking sinds 7 oktober 1983 en de 
Commissie stuurde eerst op 10 mei 1999 een aanmaningsbrief naar Frankrijk, 
hetgeen uiteindelijk uitmondde in de uitspraak van het Hof op 7 oktober 2004, 
precies 21 jaar nadat de verplichting van kracht werd. Het is onwaarschijnlijk 
dat op dat moment nog niet getoetst zou mogen worden of het resultaat van een 
strenge beperking bereikt is of niet. Het is echter onduidelijk of de overwegingen 
van het Hof anders zouden zijn, indien op een vroeger moment zou zijn getoetst. 
In het onderhavige geval was overduidelijk dat Frankrijk voldoende tijd had ge-
had om aan haar verplichtingen te voldoen. Maar wat als de Commissie al eind 
1983 zou hebben vastgesteld dat er geen strenge beperking had plaatsgevon-
den? Had het Hof dan ook geoordeeld dat Frankrijk in overtreding was? Of had 
dan meegespeeld dat Frankrijk nog onvoldoende tijd had gehad om aan de ver-
plichting te kunnen voldoen?

Wanneer het Hof het heeft over termijnen in relatie tot resultaatsverplichtingen, 
geeft het steevast aan dat de termijn waarbinnen het resultaat moet zijn bereikt, 
langer is dan de termijn voor omzetting van de richtlijn, ‘om de Lid-Staten in 
staat te stellen aan [deze] eisen te voldoen’.172 Het lijkt dus van belang te zijn voor 
het Hof, dat een lidstaat in staat is om aan een verplichting te kunnen voldoen. 
Bij het ontbreken van een termijn, zal ook dit een redelijk arbitraire vaststelling 
kunnen zijn.

172 Zie bijvoorbeeld HvJ 25 november 1992, zaak C-337/89, Jur. 1992, p. I-6103, r.o. 22.
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Geconcludeerd kan worden dat dit type bepalingen zich moeilijk laat vangen in 
de in paragraaf 5.3 beschreven kwalificatiemethode. Niet voor niets was het Hof 
zelf in geen van beide gevallen geneigd de verplichting te kwalificeren als een 
inspannings- of een resultaatsverplichting, zelfs terwijl de partijen dat in hun 
argumenten voor het Hof zelf wel deden. In het volgende hoofdstuk zal evenwel 
toch een poging worden gedaan om deze verplichtingen volgens de methode van 
paragraaf 5.3 te kwalificeren. Indien onduidelijk is wat het resultaat precies is 
en/of wanneer een lidstaat daar precies op kan worden afgerekend, kan mijns 
inziens echter niet geconcludeerd worden dat sprake is van een resultaatsver-
plichting. Wel kan in evidente gevallen geconstateerd worden dat een lidstaat 
de verplichting schendt (bijvoorbeeld indien na vele jaren nog steeds niets is ge-
beurd, of indien zelfs in andere artikelen verplicht gestelde grenswaarden niet 
bereikt zijn), maar dat zegt niets over de aard van de verplichting zelf.

6  Stappenplan

In het volgende hoofdstuk vindt een inventarisatie plaats van de relevante ver-
plichtingen uit de Europese waterrichtlijnen. Bij die inventarisatie wordt tevens 
beschreven waartoe de relevante verplichtingen precies verplichten. Hiertoe 
worden per richtlijn de voor dit onderzoek relevante verplichtingen opge-
noemd en wordt per verplichting aangegeven waarom het gaat om een relevante 
verplichting. Hierbij worden de criteria uit paragraaf 3 gehanteerd: is het een 
verplichting ten aanzien van de vereiste watertoestand (een waterkwaliteits-, 
 waterkwantiteitsnorm of -waarde, of een verplichting ten aanzien van een (niet) 
verandering van de watertoestand)? Vervolgens worden de criteria van para-
graaf 5 aangewend om voor elke relevante verplichting aan te geven waartoe 
deze de lidstaten verplicht. Dat zal gebeuren volgens de hierna beschreven me-
thode:
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Stap 1. Identificeer de verplichtingen die gekwalificeerd moeten worden.
Stap 2. Stel het beoogde resultaat vast dat elke verplichting tracht te bewerkstel-

ligen.
Stap 3. Bepaal of dit doel in heldere en ondubbelzinnige termen is geformuleerd 

die gedetailleerde en nauwkeurige resultaten aanduiden. Kijk hierbij ook 
of sprake is van grenswaarden.

 •  Als dit het geval is, dan is dit een aanwijzing dat het om een resultaats-
verplichting gaat.

 •  Als dit niet het geval is, dan is dit een aanwijzing dat het om een inspan-
ningsverplichting gaat. Dit geldt des te sterker wanneer richtwaarden 
zijn gebruikt.

Stap 4. Bepaal of de verplichting gepaard gaat met een tijdsbepaling waarbin-
nen het doel bereikt moet zijn.

 •  Als dit niet het geval is, dan is dit een aanwijzing dat het om een in-
spanningsverplichting gaat.

 •  Als dit wel het geval is, kan het zowel om een inspannings- als om een 
resultaatsverplichting gaan.

Stap 5. Stel vast of de verplichting vergezeld is van een verzameling uitzonde-
ringsbepalingen die het niet bereiken van het beoogde resultaat recht-
vaardigen.

 •  Als dit is het geval is, dan is dit een aanwijzing dat het om een resul-
taatsverplichting gaat.

 •  Als dit niet het geval is, kan het zowel om een inspannings- als om een 
resultaatsverplichting gaan.

Stap 6. Kwalificeer de verplichting als inspannings of resultaatsverplichting op 
basis van bovenstaande criteria.
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Hoofdstuk 3: De relevante Europese  
verplichtingen en hun kwalificatie

1  Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een algemene omschrijving gegeven van het soort 
Europese verplichtingen waarvan de nakoming problemen kan opleveren voor 
nationale waterbeheerders wanneer sprake is van grensoverschrijdende ver-
ontreiniging. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de concrete, nu 
geldende verplichtingen voor Europese waterbeheerders die in het kader van dit 
onderzoek relevant zijn.

Voordat de afzonderlijke richtlijnen worden besproken, geeft paragraaf 2 
een algemene beschrijving van het systeem van de Europese waterwetgeving. 
Vervolgens wordt het stappenplan, dat aan het einde van het vorige hoofdstuk is 
gepresenteerd, toegepast op de geldende Europese waterwetgeving. Vanaf para-
graaf 3 worden de verschillende richtlijnen besproken en de daarin voorkomen-
de verplichtingen die voor dit onderzoek relevant zijn.1 Per verplichting wordt 
uitgelegd waarom de verplichting als relevant is aangemerkt, wordt bestaande 
jurisprudentie besproken om de reikwijdte van de betreffende verplichting te 
beoordelen en – als dat niet tot uitsluitsel leidt – gepoogd middels de in het vo-
rige hoofdstuk gepresenteerde argumenten, de reikwijdte van de betreffende 
verplichting vast te stellen.

Het verdient opmerking dat de richtlijnverplichtingen die hier besproken wor-
den zich in eerste instantie tot de lidstaten richten (art. 288 VWEU). Hoe nationa-
le waterbeheerders als bijvoorbeeld waterschap De Dommel hiermee te maken 
hebben, komt aan de orde in hoofdstuk 4.

2  Het Europese systeem van waterregelgeving

Deze paragraaf geeft een schets van het systeem van de Europese waterregelge-
ving. De verschillende te behandelen richtlijnen worden geïntroduceerd en er 
volgt een uitleg over de ontwikkeling naar een integraal systeem van waterwet-

1 Voor een compleet overzicht van alle richtlijnen en al hun bepalingen: zie Van Rijswick 2008.
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geving en over de introductie van de governancebenadering. Vervolgens wordt 
een overzicht gegeven van de verhoudingen tussen de verschillende richtlijnen.

2.1  Ontwikkelingen: integrale kaderwetgeving en de governancebenadering

2.1.1  Minder richtlijnen, meer regelen

Zoals in de inleiding van dit boek reeds kort is aangegeven, wordt de Kaderrichtlijn 
water gezien als de belangrijkste pijler in het huidige Europese waterbeleid. Vóór 
de komst van de KRW bestond de Europese waterwetgeving uit een lappendeken 
van verschillende soorten richtlijnen, waarbij de onderlinge samenhang niet altijd 
even duidelijk was. Per type watergebruik en type vervuiling was er wel een apar-
te regeling. Te denken valt aan een Grondwaterrichtlijn,2 een Viswaterrichtlijn,3 
een Zwemwaterrichtlijn,4 twee Drinkwaterrichtlijnen,5 de Richtlijn aqua-
tisch milieu6 en haar vijf dochterrichtlijnen,7 een Schelpdierwaterrichtlijn,8 de 
Nitraatrichtlijn9 en de Richtlijn stedelijk afvalwater.10 Met de KRW werd beoogd 
orde te scheppen in deze wirwar en zo het Europese waterbeleid transparanter 
en doeltreffender te maken.

De KRW is gebaseerd op een integrale benadering waarbij de verschillende wa-
terrichtlijnen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. In het integrale wa-

2 Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grond-
water tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen, PbEG 
1980, L 020, p. 43-48.

3 Richtlijn 78/659/EEG van de Raad van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat be-
scherming of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van vissen, PbEG 1978, 
L 222, p. 1-10.

4 Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwa-
ter, PbEG 1976, L 31, p. 1-7.

5 Die beiden op iets anders zagen. Een richtlijn (Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni 1975 
betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd voor produktie van drink-
water in de Lid-Staten, PbEG 1975, L 194, p. 26-31) beschermde het oppervlaktewater waaruit drink-
water gewonnen wordt. De andere (Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betref-
fende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, PbEG 1998, L 330, p. 32-54) ziet 
op de kwaliteit van het product drinkwater op het moment dat het bij de consument terechtkomt.

6 Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door 
bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, PbEG 
1976, L 129, p. 23-29, inmiddels vervangen door Richtlijn 2006/11/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 februari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaar-
lijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, PbEU 2006, L 64, 
p. 52-59.

7 Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG.
8 Richtlijn 79/923/EEG van de Raad van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdier-

water, PbEG 1979, L 281, p. 47-52.
9 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, PbEG 1991, L 375, p. 1-8.
10 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, 

PbEG 1991, L 135, p. 40-52.
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terbeleid heeft de watersysteembenadering een cruciale plaats. Deze benadering 
stelt het watersysteem11 centraal en beoogt via een integrale afweging de wensen 
van de samenleving op een optimale wijze af te stemmen op de mogelijkheden 
van het systeem.12 Hierbij wordt rekening gehouden met de interne samenhan-
gen (de relatie tussen kwaliteits- en kwantiteitsaspecten) en de externe samen-
hangen (de relatie tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen).13 De KRW 
doet dit door relaties te leggen met andere beleidsterreinen en richtlijnen. Dat 
betekent dat een aantal richtlijnen komt te vervallen en wordt opgevolgd door 
het kader dat de KRW biedt. Een aantal andere richtlijnen wordt aangepast zo-
dat ze in dat kader passen, maar blijft wel bestaan. Met deze ontwikkeling is de 
oude, sectorale benadering verlaten en zijn regelingen met een verschillende 
invalshoek, verschillende definities en verschillende benaderingen meer gehar-
moniseerd waardoor een consistent kader gecreëerd wordt voor de aanpak van 
waterproblemen.14

Deze nieuwe benadering heeft de volgende concrete gevolgen. Allereerst is de 
KRW in de plaats gekomen van de Drinkwaterrichtlijn (welke zich bezighoudt 
met oppervlaktewater dat is bestemd voor de productie van drinkwater). Per 
2013 vervangt de KRW ook de Viswaterrichtlijn, en de Schelpdierwaterrichtlijn. 
Verder is de Grondwaterrichtlijn (hierna: GWR) inmiddels aangepast en func-
tioneert nu als dochterrichtlijn van de KRW.15 De Richtlijn aquatisch milieu is 
inmiddels opgevolgd door de Richtlijn prioritaire stoffen16 (hierna: RPS), welke 
eveneens functioneert als dochterrichtlijn van de KRW. De vijf dochterrichtlijnen 
van de Richtlijn aquatisch milieu vervallen in 2012. Naast de KRW en haar twee 
dochterrichtlijnen bestaan ook ná 2013 nog de Drinkwaterrichtlijn (die, welke 
ziet op de kwaliteit van het product drinkwater op het moment dat het bij de con-

11 Het samenhangend geheel van oppervlaktewater en grondwater, waarbij het oppervlaktewater zo-
wel het water als de waterbodem, de oevers, de technische infrastructuur en de biologische com-
ponent omvat (Van Rijswick 2001, p. 18).

12 Nota omgaan met water, 1985.
13 Derde nota waterhuishouding.
14 Naast een integrale benadering, heeft de KRW overigens ook de reeds in hoofdstuk 1 besproken 

stroomgebiedbenadering in het Europese waterrecht geïntroduceerd.
15 De nieuwe Grondwaterrichtlijn heet officieel Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreini-
ging en achteruitgang van de toestand, PbEU 2006,L 372, p. 19-31.

16 Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieu-
kwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de 
Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot 
wijziging van Richtlijn 2000/60/EG, PbEU 2008, L 348, p. 84-97.
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sument terechtkomt, hierna: DWR), de Zwemwaterrichtlijn (hierna: ZWR),17 de 
Nitraatrichtlijn18 (hierna: NR) en de Richtlijn stedelijk afvalwater19 (hierna: RSA).

Naast deze reductie in aantal richtlijnen en harmonisatie wat betreft de inhoud, 
is er de afgelopen jaren ook nieuwe Europese wetgeving ontwikkeld om nieuwe, 
voorheen onontgonnen terreinen van het waterrecht, te regelen. Hoewel de KRW 
gestoeld is op een integrale benadering, strekt de richtlijn zich niet (of slechts 
zeer beperkt)20 uit tot het kwantiteitsbeheer. De KRW is in de eerste plaats een 
waterkwaliteitsrichtlijn.21 Op kwantiteitsgebied is er sinds 2007 de Richtlijn 
overstromingsrisicobeheer22 (hierna: ROR) bijgekomen. Deze richtlijn verplicht 
de lidstaten per stroomgebied de overstromingsrisico’s in kaart te brengen en 
beheerplannen op te stellen voor gebieden waar de lidstaten een potentieel sig-
nificant overstromingsrisico verwachten. Verder is het zo dat de KRW geldt voor 
het hele watersysteem binnen de Gemeenschap, met uitzondering van het marie-
ne milieu. De KRW en de overige hierboven genoemde richtlijnen regelen daar-
door voornamelijk het kwaliteitsbeleid voor het op het land aanwezige water, 
met aanvulling van de kustwateren. Wat betreft het overige zeewater is er sinds 
2008 de Kaderrichtlijn mariene strategie23 (hierna: KMS). Deze richtlijn tracht 
een goede toestand van het mariene milieu te bewerkstelligen in 2020. Het mag 
dan iets transparanter en eenvoudiger zijn geworden sinds de inwerkingtreding 
van de KRW, simpel is het systeem van de Europese waterwetgeving zeker nog 
niet.24 De Europese waterwetgeving, zoals die vanaf 2013 zal gelden, is schema-
tisch weergegeven in figuur 3.

17 Inmiddels Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 be-
treffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG, PbEU 
2006, L 64, p. 37-51. Hierbij is de inhoud in overeenstemming gebracht met het kader van de KRW 
en tevens met de Nitraatrichtlijn en de Richtlijn stedelijk afvalwater. De oude zwemwaterrichtlijn is 
nog tot en met 2014 parallel aan de nieuwe van kracht.

18 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, PbEG 1991, L 375, p. 1-8.

19 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, 
PbEG 1991, L 135, p. 40-52.

20 Al kent de KRW de milieudoelstelling van een goede kwantitatieve toestand van het grondwater en 
kent ze als algemene doelstelling het zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit.

21 Zie ook overweging 19 van de considerans bij de KRW.
22 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling 

en beheer van overstromingsrisico’s, PbEU 2007, L 288, p. 27-34. Deze richtlijn wordt ook wel de 
Hoogwaterrichtlijn genoemd.

23 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu, PbEU 2008, L 164, p. 19-40.

24 Zie voor een uitgebreider overzicht en voor de gevolgen van de komst van de KRW voor de 
Nederlandse implementatiewetgeving ook Schippers & Geerdink 2008.
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Figuur 3: Een schematisch overzicht van de Europese waterwetgeving (categorieën in wit, 
richtlijnen in grijs)

Naast richtlijnen die speciaal gericht zijn op regulering van het water, zijn er 
– en waren er ook reeds vóór de komst van de KRW – ook richtlijnen met ei-
sen ten aanzien van de waterkwaliteit, die primair bedoeld zijn om een ander 
beleidsterrein te regelen. Het gaat dan om de Vogelrichtlijn25 (hierna: VR), de 
Habitatrichtlijn26 (hierna: HR) en de IPPC-richtlijn27 (hierna: IPPC).

2.1.2  De governancebenadering: een ander soort normstelling

Niet alleen het aantal richtlijnen is in de afgelopen jaren sterk veranderd, ook 
de inhoud van nieuwe richtlijnen verschilt sterk van die van de oude. De oude 
richtlijnen bevatten voornamelijk gedetailleerde voorschriften en concrete nor-
men; de nieuwe steeds vaker algemeen geformuleerde, ruime doelstellingen en 
vage normen, hetgeen gepaard gaat met een uitbreiding van voorschriften van 
procedurele aard, die beogen de wijze van implementatie van Europese regel-
geving door de lidstaten te reguleren.28 Dit maakt deel uit van een trend in de 
ontwikkeling van Europese wetgeving. De nieuwe wetgeving wordt gezegd een 
‘governancebenadering’ te hanteren. Deze governancebenadering staat daarbij 
tegenover de voorheen toegepaste ‘governmentbenadering’. De governmentbe-
nadering bestaat uit het toepassen van klassieke sturingselementen zoals wet- 
en regelgeving (ook wel ‘command and control’ genoemd).

25 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, PbEG 1979, 
L 103, p. 1-18.

26 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en de wilde flora en fauna, PbEG 1992, L 206, p. 7-50.

27 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïnte-
greerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEU 2008, L 024, p. 8-29.

28 Scott 2000, p. 259-280.
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In het governmentmodel zijn het de officiële Europese instituties die de inhoud 
van de wetgeving vaststellen en controleren (te weten de Commissie, de Raad, 
het Europees Parlement en het Hof van Justitie). Naast de te volgen besluitvor-
mingsprocedure en de rol van de Europese instellingen daarbij, is de uitvaardi-
ging van bindende verplichtingen van hard recht een tweede kenmerk van dit 
model.

De governancebenadering impliceert een verandering in deze klassieke vorm 
van overheidssturing, die voornamelijk betrekking heeft op het institutionele 
kader waarin regelgeving tot stand komt en de instrumentkeuze waarmee het 
Europese beleid ten uitvoer wordt gebracht. Ten eerste zijn in het governan-
cemodel bij het opstellen van regelgeving ook andere actoren dan de officiële 
Europese instellingen betrokken, of vindt regulering geheel plaats buiten het in-
stitutionele kader om. Ten tweede worden andere instrumenten gebruikt, zoals 
‘soft law’ of convenanten en is de aard van die instrumenten anders. Zijn instru-
menten onder de governmentmethode meer gebiedend van aard en beogen zij 
een zekere uniformiteit, governance-instrumenten bieden de lidstaten een gro-
tere flexibiliteit en hechten minder belang aan uniforme resultaten.29

De KRW kan dienen als voorbeeld van deze nieuwe stijl van wetgeving.30 
Vooruitlopend op de inhoud van de richtlijn, die verderop in dit hoofdstuk uit-
voerig wordt besproken, kan gezegd worden dat de normen in de KRW op onder-
delen erg open zijn en dat zij in een later proces, waarbij netwerken van publieke 
en private actoren van verschillende niveaus binnen de EU betrokken zijn, pas 
uitgewerkt worden. De precieze inhoud van de essentiële normen van de KRW 
is daardoor in de wettekst zelf nog grotendeels onbepaald. Krämer31 verzet zich 
hiertegen. Hij stelt:32

 ‘The EU has abandoned standard-setting. It uses principles, recommen-
dations, plans, programs and reports instead. The consequences of this 
are not yet fully visible.’ ‘The Commission lost its neutrality as guardian of 
the EU interest and sided with administrations of Member States. This ap-
plies to the elaboration of legislation, but in particular to the monitoring of 
implementation’.

‘EU water law is, since 1975, considerably influenced by Nordic and Anglo
Saxon concepts. It is marked by numerous principles and objectives which 
largely continue not to be reached and applied’.

29 Zie voor een goed overzicht ook Van Trigt 2007.
30 Deze stijl komt ook terug in de KMS.
31 Voormalig hoofd van de Environmental Governance eenheid van het directoraat-generaal Milieu 

van de Europese Commissie.
32 ‘Perspectives for European Water Management Law’, jaarlijks congres van de Europäische 

Rechtsakademie over Europees waterbeheer, Brussel, 23 & 24 april 2009. De bijdrage was getiteld 
‘Water between lack, abundance and climate change’.
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Volgens Lee33 komt deze verandering van wetgevingsstijl voort uit een noodzaak 
om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. De KRW is de eerste richtlijn 
die echt ingaat op ecologische aspecten van de watertoestand.34 Daarbij moet 
informatie gebruikt worden die bij de totstandkoming van de richtlijn nog niet 
beschikbaar is.

De KRW wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid procedurele voorschrif-
ten, waarin aangegeven wordt hoe de open normen op een later moment con-
creet ingevuld moeten worden. Zo bevat de richtlijn veel voorschriften met be-
trekking tot het genereren van informatie en het betrekken van het publiek bij 
het vaststellen van de normen. Verder luidt overweging 14 van de considerans:

Het welslagen van deze richtlijn is afhankelijk van nauwe samenwerking en 
samenhangende actie op communautair, nationaal en lokaal niveau, alsmede 
van voorlichting aan, overleg met en betrokkenheid van het publiek, inclusief 
de gebruikers.

Om die samenwerking vorm te geven is – onder meer – gekozen voor de zoge-
noemde ‘Common Implementation Strategy’. Op technisch, strategisch en poli-
tiek niveau wordt daarin door de lidstaten samengewerkt en worden ‘Guidance 
Documents’ geproduceerd. Dit zijn erg technische en gedetailleerde documenten 
met betrekking tot onderwerpen als het aanwijzen en categoriseren van water-
lichamen, monitoring, economische analyse enz., maar ook het verder uitwerken 
van de ecologische doelen van de KRW. Hoewel het gaat om technische documen-
ten, vindt hier wel degelijk nog een politieke afweging plaats.35 Deze Guidance 
Documents zijn overigens niet juridisch bindend van aard.36

2.1.3  Normstelling in de Europese regelgeving: geen verdeling

De meeste normstelling vindt plaats in de Europese waterrichtlijnen zelf door de 
vaststelling van grens- of richtwaarden. Hiernaast vindt de normstelling onder 
de KRW ten dele plaats door de lidstaten zelf. De KRW verbindt daarbij eisen aan 
de normen die de lidstaten zichzelf opleggen.

Het verdient opmerking dat deze normstelling op geen enkele wijze ziet op de 
verdelingsvraag. Hoewel het volgens artikel 1 KRW een van de doelen van de 
richtlijn is om bij te dragen tot een billijk gebruik van water, wordt nergens in 
de richtlijn nader invulling gegeven aan het bewerkstelligen van dit doel. De 

33 Lee 2009, p. 28 & 35.
34 Howarth 2006, p. 20.
35 Lee 2009, p. 48.
36 Advies Raad van State over het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, nr. W08.09.0109/IV, 

p. 4, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 27 625, nr. 154. Zie ook Arcadis 2005, p. 27-29.
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 eisen die op Europees niveau worden gesteld zijn voor alle lidstaten hetzelfde 
en gelden voor iedere lidstaat – gezien het toepassingsgebied van de richtlijnen 
– slechts voor zijn eigen grondgebied (zie hoofdstuk 8 voor een nadere onder-
bouwing hiervan). Deze eisen geven niet aan hoe een lidstaat zijn verontreini-
gingsruimte dient te beperken ten faveure van andere lidstaten.

Ook de eisen die lidstaten voor zichzelf vaststellen zien niet op de verdelings-
vraag, maar beogen slechts de waterkwaliteit ter plekke te reguleren. Natuurlijk 
bestaat de mogelijkheid dat lidstaten op deze manier een invulling geven aan het 
verdelingsvraagstuk; het Europese recht dwingt dat echter geenszins af.

2.2  De verhoudingen tussen de richtlijnen

Zoals aangegeven in Figuur 1, kan de Europese waterwetgeving verdeeld worden 
in drie groepen:

1. richtlijnen die zien op de kwaliteit van het landoppervlaktewater;
2. een richtlijn die ziet op de kwantiteit van het landoppervlaktewater;
3. een richtlijn die ziet op de mariene wateren.

De KRW vormt de belangrijkste richtlijn in de eerste groep en biedt het kader 
voor het kwaliteitsbeheer. De ROR regelt het kwantiteitsbeheer van het opper-
vlaktewater en de KMS regelt de mariene wateren.

2.2.1  De verhoudingen tussen de richtlijnen binnen de eerste groep

Naast de KRW zijn in de eerste plaats haar beide dochterrichtlijnen van belang: 
de GWR en de RPS. Beide richtlijnen behelzen met name een nadere invulling van 
de verplichtingen uit de KRW. Zij maken deel uit van de strategie ter bestrijding 
van waterverontreiniging zoals opgenomen in de artikelen 16 en 17 van de KRW.

Naast de KRW en haar beide dochterrichtlijnen – die voor het hele watersysteem 
binnen de Gemeenschap gelden, met uitzondering van de mariene wateren – zijn 
er nog specifieke regelingen voor oppervlaktewateren met bepaalde functies of 
kwetsbaarheden (in de KRW ‘beschermde gebieden’ genoemd). Zoals hierboven 
is beschreven, houden enkele van deze richtlijnen in 2013 op te bestaan en wor-
den ze opgevolgd door het regime van de KRW. Andere blijven ook nog na 2013 
bestaan. Het gaat om gebieden voor drinkwater, zwemwater, water geschikt voor 
het leven van vissen, water geschikt als schelpdierwater, nutriëntgevoelige ge-
bieden en gebieden voor de bescherming van habitats of soorten. Deze gebieden 
worden aangewezen in het kader van specifieke Europese wetgeving omdat ze 
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bijzondere bescherming behoeven. In deze gebieden is de verhouding tussen de 
richtlijnen als volgt.

Ten eerste gelden voor deze gebieden de verplichtingen van de KRW (welke 
verder ingevuld worden door haar dochterrichtlijnen), aangezien deze voor het 
gehele watersysteem geldt. Daarnaast gelden voor deze gebieden echter de nor-
men van andere richtlijnen.37 Volgens artikel 4 lid 2 KRW, is het zo dat de streng-
ste normen ten aanzien van deze gebieden dienen te worden toegepast. Dat is de 
hoofdregel. Indien dus een regel uit, bijvoorbeeld, de Habitatrichtlijn van toepas-
sing is en deze een strengere norm kent ten aanzien van de waterkwaliteit dan 
een regel uit de KRW, dient de regel uit de Habitatrichtlijn te worden toegepast.

Hoewel deze regeling duidelijk lijkt, is vaak echter juist onduidelijk wát als de 
strengste norm moet worden gezien. Voor de bescherming van de natuur is het 
bijvoorbeeld vreemd genoeg soms wenselijk om een zekere mate van veront-
reiniging te hebben. Ter illustratie kan gewezen worden op kalkhoudend water 
dat door drinkwaterbedrijven op het oppervlaktewater wordt geloosd. Vanuit de 
gedachte van de KRW, waarin al het water zo veel mogelijk in een natuurlijke toe-
stand moet verkeren, is dat onwenselijk. Door het kalkhoudende water kan zich 
echter een bepaald milieu ontwikkelen dat gunstig is voor de natuur. Wanneer 
daar in het kader van de KRW gesaneerd zou worden, zouden habitats in Natura 
2000-gebieden in gevaar kunnen komen.38 Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de 
regel dat de strengste norm geldt, niet altijd zonder problemen kan worden toe-
gepast.

2.2.2  De verhoudingen tussen de groepen

De KRW beoogt bij te dragen aan de afzwakking van de gevolgen van overstro-
mingen (art. 1 onder e KRW). Die richtlijn is evenwel niet prioritair gericht op 
de vermindering van het overstromingsrisico en houdt evenmin rekening met 
eventuele toekomstige veranderingen in het overstromingsrisico als gevolg van 
de klimaatverandering (Considerans ROR, overweging 4). Wel hanteren zowel de 
KRW als de ROR een stroomgebiedbenadering (zie bijvoorbeeld artikel 2 ROR). 
In lijn daarmee moeten de maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen van 

37 Let op: voor drinkwatergebieden gelden niet de normen van de DWR. Deze ziet op het product dat 
bij de mens terechtkomt en niet op water aanwezig in waterlichamen. De KRW bevat in art. 7 zelf 
verplichtingen voor die waterlichamen. De verhouding tussen KRW en DWR is aldus, dat de verplich-
tingen van de KRW bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de DWR. Indien het water 
in de drinkwaterwingebieden immers reeds zuiver is, hoeft er minder gezuiverd te worden om het 
gewonnen product te laten voldoen aan de eisen van de DWR.

38 Dit is bijvoorbeeld het geval in het Nederlandse Kempenland-West, Natura 2000-gebied 135. Hier 
zijn bijzondere kalkmoerassen ontstaan doordat een drinkwaterleidingbedrijf er zijn kalkrijke rest-
water naartoe pompt. Zie voor meer informatie Keessen & van Rijswick 2008, p. 557-566  en ook 
Smit 2008.
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de KRW en die uit de overstromingsrisicobeheerplannen van de ROR zo veel 
mogelijk gecoördineerd worden (art. 9 ROR). Bij het opstellen van de overstro-
mingsrisicobeheerplannen van de ROR moeten de lidstaten ook rekening hou-
den met de milieudoelstellingen van artikel 4 KRW (art. 7 lid 3 ROR).

Bij opstellen van de maatregelenprogramma’s voor de KMS, houden lidstaten re-
kening met maatregelen die krachtens de KRW worden genomen (art. 13 lid 2 
KMS). De KMS kent maatregelen uit het internationale recht en uit de KRW. Op 
deze wijze werkt de KRW dus door in de KMS.

2.3  Te behandelen richtlijnen

In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de relevante ver-
plichtingen uit de nu geldende Europese richtlijnen. Hierbij komen slechts de 
richtlijnen die het waterkwaliteitsbeleid voor het op het land stromende wa-
ter regelen, aan de orde. Van deze richtlijnen blijven de Nitraatrichtlijn en de 
Richtlijn stedelijk afvalwater echter buiten beschouwing, omdat ze geen rele-
vante verplichtingen bevatten zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2. Gezien de in het 
inleidende hoofdstuk gemaakte afbakening van de probleemstelling, komt het 
kwantiteitsbeheer in dit boek niet aan de orde; daarom wordt de ROR hier niet 
verder behandeld.39 Daarnaast blijft ook het mariene beheer buiten beschouwing, 
omdat daar geen sprake is van een beheer ingedeeld naar stroomgebieden. Ook 
een aantal andere richtlijnen wordt niet behandeld omdat daarin geen relevante 
verplichtingen voorkomen. Het gaat om de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en 
de IPPC-richtlijn.

Van de richtlijnen die wel relevante verplichtingen bevatten, wordt gestart met 
de richtlijnen die tot 2013 nog zullen gelden: de Viswaterrichtlijn (paragraaf 3) 
en de Schelpdierwaterrichtlijn (paragraaf 4). Vervolgens komen de waterricht-
lijnen aan bod die ook na 2013 nog zullen gelden. Als eerste worden daarbij de 
DWR (paragraaf 5) en de ZWR (en haar nog van kracht zijnde voorgangster) be-
handeld (paragrafen 6 en 7) en ten slotte komt het kader van de KRW en haar 
beide dochterrichtlijnen aan bod (paragraaf 8). Deze laatste drie richtlijnen wor-
den gezien hun samenhang in één paragraaf behandeld.

39 De ROR bevat daarnaast ook geen verplichtingen die bemoeilijkt kunnen worden door buitenlandse 
beïnvloeding van het water. De ROR verplicht lidstaten – kortweg – slechts inschattingen van risico’s 
te maken en niet om bepaalde maximale risico’s te realiseren.
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3  De Viswaterrichtlijn

3.1  Doel en toepassingsgebied van de richtlijn

Het doel van de Viswaterrichtlijn40 (hierna: VWR) is de kwaliteit te beschermen 
of te verbeteren van stromend of stilstaand zoet water waarin (bepaalde soor-
ten) vissen leven of zouden kunnen leven, wanneer de verontreiniging zou wor-
den verminderd of weggenomen (art. 1 lid 3 VWR).

De VWR is van toepassing op zoet water dat door de lidstaten is aangewezen als 
bescherming of verbetering behoevende teneinde geschikt te zijn voor het leven 
van vissen. De VWR is niet van toepassing op water in natuurlijke of kunstmatige 
bekkens dat wordt gebruikt voor intensieve visteelt (art. 1 lid 1 en 2 VWR).

3.2  De waterkwaliteit moet voldoen aan grenswaarden

3.2.1  Inhoud van de verplichting

Bijlage I bij de VWR bevat fysisch-chemische parameters als temperatuur, pH-
waarde en concentraties van bepaalde stoffen. Deze waarden zijn verdeeld over 
kolommen G en I. Waarden in de Ikolom zijn ‘bindende waarden’, waarden in 
de Gkolom zijn richtwaarden. Gezien de contrastering tussen beide categorieën 
moet ervan uit worden gegaan dat de waarden in de I-kolom grenswaarden zijn.
De lidstaten wijzen wateren aan voor zalm- en karperachtige vissoorten en zijn 
op grond van artikel 3 lid 1 VWR verplicht waarden vast te stellen voor deze 
wateren voor elke parameter waarbij een waarde is opgenomen in kolom G of I 
in bijlage I van de VWR. De nationaal vastgestelde waarden mogen niet minder 
streng zijn dan die in kolom I van de bijlage, wel mogen ze strenger zijn en ook 
mogen ze waarden vaststellen voor aanvullende parameters die niet in de bijlage 
zijn opgenomen (art. 3 lid 2 en art. 9 VWR).

Op grond van artikel 5 stellen de lidstaten programma’s op ‘teneinde er zorg voor 
te dragen dat de aangewezen wateren binnen vijf jaar na de aanwijzing voldoen 
aan de waarden die de lidstaten krachtens artikel 3 hebben vastgesteld’.
Uit het bovenstaande volgt dat voor niet aangewezen wateren geen kwaliteitsei-
sen gelden. Lidstaten moeten dus wel wateren aanwijzen om de doelstelling van 
de VWR te halen. Zij zijn hier ook toe verplicht.41

40 Richtlijn 2006/44/EG van de Raad van 6 september 2006 betreffende de kwaliteit van zoet water dat 
bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen, PbEU 2006, 
L 264, p. 20-31. De richtlijn vervalt per 22 december 2013 (art 22 lid 2 KRW).

41 HvJ 12 juli 1988, zaak 322/86, Commissie/Italië, Jur. 1988, p. 3995.
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3.2.2  Uitzonderingsbepalingen

Op grond van artikel 6 lid 2 VWR worden ongunstige metingen die het gevolg zijn 
van overstromingen of andere natuurrampen, niet meegenomen in de beoorde-
ling of aan de nationaal vastgestelde waarden is voldaan.

Op grond van artikel 11 VWR kunnen lidstaten, wegens uitzonderlijke meteo-
rologische of bijzondere geografische omstandigheden, afwijken van bepaalde 
parameters die in bijlage I zijn aangeduid. Uit deze bewoordingen is evenwel niet 
duidelijk of de lidstaten in die gevallen nationaal minder strenge waarden mogen 
vaststellen dan in kolom I van bijlage I, of dat overschrijding van nationaal vast-
gestelde waarden is toegestaan. Een andere uitzondering is dat een overschrij-
ding van de grenswaarden van bijlage I is toegestaan, indien deze het gevolg is 
van een natuurlijke verrijking. Hieronder wordt verstaan het opnemen uit de bo-
dem van daarin aanwezige stoffen zonder ingrijpen van de mens. Waarschijnlijk 
wordt met deze laatste uitzondering bedoeld dat de lidstaten bevoegd zijn af te 
wijken van de nationaal vastgestelde waarden. De richtlijn kent immers geen 
verplichting om te voldoen aan de in de bijlage opgenomen waarden.

3.2.3  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de waar-
den van de in bijlage I genoemde parameters toenemen, is het mogelijk dat dit 
water over de grens terechtkomt in de aangewezen waterlichamen voor zalm- en 
karperachtigen. In dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om 
aan de op grond van de VWR nationaal vastgestelde waarden te voldoen.

3.2.4  Kwalificatie van de verplichting

Het bij artikel 5 VWR behorende resultaat is water dat voldoet aan de nationaal 
vastgestelde waarden. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit 
resultaat te bereiken: is er sprake van een inspannings- of een resultaatsver-
plichting?

Mij is geen arrest bekend waarin het Hof van Justitie met zoveel woorden uit-
maakt of hier sprake is van een inspannings- of een resultaatsverplichting. Ook 
over de voorgangers van deze richtlijn heeft het Hof bij mijn weten geen duide-
lijkheid gegeven ten aanzien van de juridische kwalificatie van deze verplichting.

In lijn met het schema uit hoofdstuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten 
die het Hof gebruikt, toe te passen op de onderhavige verplichting. Als eerste 
kan opgemerkt worden dat het nagestreefde resultaat concreet gezegd is, dat 
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het water in de lidstaten voldoet aan een uitvoerige lijst nationaal vastgestelde 
waarden. Het gaat dus om nauwkeurig bepaalde, concrete resultaten die bestaan 
uit gedetailleerde eisen. Ten tweede is aan de verplichting een termijn (vijf jaar 
na aanwijzing van het waterlichaam) gekoppeld binnen welke die watertoestand 
bereikt moet zijn en welke langer is dan de omzettingstermijn teneinde de lid-
staten in staat te stellen de vereiste watertoestand te bereiken. Deze termijn kan 
evenwel zowel bij inspannings- als resultaatsverplichtingen voorkomen. Ten 
derde geeft de richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het geval 
waarin de vereiste watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft te zijn 
bereikt. Ook hiermee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening op resul-
taten, in plaats van op inspanningen. Het is duidelijk dat de drie punten die het 
Hof hanteert in zijn vaste stramien om de reikwijdte van een verplichting vast te 
stellen, alle duiden op een resultaatsverplichting. Mijns inziens moet dan ook, 
ondanks een gebrek aan jurisprudentie van het Hof van Justitie, geconcludeerd 
worden dat de betreffende verplichting een resultaatsverplichting is.

Opvallend is verder dat de waarden in kolom I van bijlage I VWR indirect wor-
den aangeduid als grenswaarden (‘bindende waarden’). Dat is vreemd, aange-
zien het bereiken van deze waarden nergens in de VMR als verplichting wordt 
genoemd. Wel is dat het geval voor de nationaal vastgestelde waarden. Logischer 
zou zijn deze nationale waarden als grenswaarden te kwalificeren, zeker aan-
gezien ze strenger zijn dan de in de bijlage bij de richtlijn vermelde waarden. 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, duiden grenswaarden op het bestaan van een 
resultaatsverplichting. Dat zou een extra ondersteuning zijn van de hierboven 
getrokken conclusie.

3.3  De lidstaten trachten te voldoen aan richtwaarden

3.3.1  Inhoud van de verplichting

Op grond van artikel 3 lid 2 VWR trachten de lidstaten de richtwaarden van ko-
lom G van de bijlage te eerbiedigen.

3.3.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de waar-
den van de in bijlage I genoemde parameters toenemen, is het mogelijk dat dit 
water over de grens terechtkomt in de aangewezen waterlichamen voor zalm- en 
karperachtigen. In dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om 
richtwaarden van kolom G te eerbiedigen.
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3.3.3  Kwalificatie van de verplichting

Mij is geen jurisprudentie bekend waarin het Hof van Justitie zich uitlaat over de 
juridische kwalificatie van deze verplichting als resultaats of inspanningsver-
plichting. Wel kan gezegd worden dat deze verplichting geen van de elementen 
bevat die het Hof van Justitie normaal gesproken gebruikt om te concluderen tot 
een resultaatsverplichting. Het ‘trachten te eerbiedigen van richtwaarden’ is heel 
wat minder gevraagd dan het nemen van maatregelen om ‘ervoor te zorgen dat’ 
een bepaalde waterkwaliteit wordt bereikt. Ook al gaat het om ‘gedetailleerde 
eisen’ (namelijk de richtwaarden uit kolom G van de bijlage), het is niet zo dat het 
beoogde resultaat ook nauwkeurig bepaald is. Het ‘trachten’ geeft aan dat niet 
overal aan de richtwaarden hoeft te zijn voldaan en het is niet ondubbelzinnig in 
welke mate deze waarden precies bereikt moeten zijn.  Bovendien is aan de ver-
plichting geen termijn gekoppeld. Het is onduidelijk of de uitzonderingsbepaling 
van artikel 11 ook op deze verplichting van toepassing is. Ongeacht deze onze-
kerheid, kan op basis van de overige aanwijzingen geconcludeerd worden dat het 
hier gaat om een inspanningsverplichting. Deze conclusie wordt ondersteund 
door het feit dat het hier gaat om richtwaarden in plaats van grenswaarden.

3.4  Geen achteruitgang

3.4.1  Inhoud van de verplichting

Ingevolge artikel 8 van de richtlijn, mag de toepassing van de krachtens deze 
richtlijn genomen maatregelen er in geen geval toe leiden dat de verontreiniging 
van zoet water direct of indirect toeneemt.

3.4.2  Relevantie van de verplichting

Het is evident dat de nakoming van deze verplichting bemoeilijkt kan worden 
door uit het buitenland afkomstige verontreiniging. Wanneer de binnenkomende 
verontreiniging toeneemt, wordt het moeilijker te zorgen dat in het eigen water 
de verontreiniging toeneemt.

3.4.3  Kwalificatie van de verplichting

Aangezien mij geen jurisprudentie van het Hof van Justitie bekend is waarin deze 
bepaling wordt gekwalificeerd als inspannings of resultaatsverplichting, wordt 
hier het stappenplan van hoofdstuk 2 toegepast om te kijken hoe ver lidstaten 
moeten gaan in het bewerkstelligen van het beoogde resultaat (het niet laten 
toenemen van de verontreiniging).
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Artikel 8 is een voorbeeld van een standstillbepaling. Zoals in paragraaf 5.5.1 van 
hoofdstuk 2 is aangegeven, bevatten standstillbepalingen altijd impliciet een ter-
mijn en is deze verstreken bij het van kracht worden van de bepaling. Daarnaast 
kan gezegd worden dat deze bepaling helder en ondubbelzinnig verwoord is: de 
verontreiniging mag in geen geval toenemen. Ook dit is een aanwijzing dat het 
om een resultaatsverplichting gaat. De uitzonderingsbepalingen van artikel 11 
zijn daarentegen niet op deze verplichting van toepassing.

Aangezien de meeste aanwijzingen in de richting van een resultaatsverplich-
ting wijzen en er geen aanwijzing is om te denken dat het hier gaat om een in-
spanningsverplichting, kan hier geconcludeerd worden dat artikel 8 van de 
Viswaterrichtlijn een resultaatsverplichting is.

4  De Schelpdierwaterrichtlijn

4.1  Doel en toepassingsgebied van de richtlijn

De Schelpdierwaterrichtlijn42 (hierna: SWR) heeft als doel schelpdierwater te be-
schermen en te verbeteren teneinde geschikt te zijn voor het leven en de groei 
van schelpdieren en aldus bij te dragen aan een goede kwaliteit van de schelp-
dierproducten die bestemd zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie (art. 1 
SWR). Gezien de laatste zinsnede heeft de SWR ook ten doel de volksgezondheid 
te beschermen.43

De SWR is van toepassing op kustwateren en brakke wateren, die door de lidsta-
ten zijn aangewezen als bescherming en/of verbetering behoevend in het kader 
van de hierboven beschreven doelstelling (art. 1 SWR). Lidstaten hebben een ze-
kere beoordelingsvrijheid bij de vraag of wateren bescherming of verbetering 
behoeven. Wateren die dat behoeven, moeten echter ook als zodanig worden 
aangewezen.44

4.2  De waterkwaliteit moet voldoen aan grenswaarden

4.2.1  Inhoud van de verplichting

Bijlage I bij de SWR bevat fysisch-chemische parameters als temperatuur, pH-
waarde, kleuring, saliniteit en concentraties van bepaalde stoffen. Deze waarden 

42 Richtlijn 2006/113/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake de ver-
eiste kwaliteit van schelpdierwater, PbEU 2006, L 376, p.14-20. De richtlijn vervalt per 22 december 
2013 (art. 22 lid 2 KRW).

43 Van Rijswick 2008, p. 128.
44 HvJ 14 juni 2007, zaak C-148/05, Commissie/Ierland, Jur. 2007, p. I-82.
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zijn verdeeld over kolommen G en I. Waarden in de Ikolom zijn ‘bindende waar-
den’, waarden in de Gkolom zijn richtwaarden. Gezien de contrastering tussen 
beide categorieën moet ervan uit worden gegaan dat de waarden in de Ikolom 
grenswaarden zijn.

De lidstaten wijzen wateren als schelpdierwater aan en zijn op grond van  artikel 
3 lid 1 SWR verplicht waarden vast te stellen voor deze wateren voor elke pa-
rameter waarbij een waarde is opgenomen in kolom G of I in bijlage I van de 
SWR. De nationaal vastgestelde waarden mogen niet minder streng zijn dan die 
in kolom I van de bijlage, wel mogen ze strenger zijn en ook mogen ze waarden 
vaststellen voor aanvullende parameters die niet in de bijlage zijn opgenomen 
(art. 3 lid 2 en art. 9 SWR).

Op grond van artikel 5 stellen de lidstaten programma’s op ‘teneinde er zorg voor 
te dragen dat de aangewezen wateren binnen vijf jaar na de aanwijzing voldoen 
aan de waarden die de lidstaten krachtens artikel 3 hebben vastgesteld’.

4.2.2  Uitzonderingsbepalingen

Op grond van artikel 6 lid 2 SWR worden ongunstige metingen die het gevolg zijn 
van een ramp, niet meegenomen in de beoordeling of aan de nationaal vastge-
stelde waarden is voldaan.

Op grond van artikel 11 SWR mogen de lidstaten in geval van uitzonderlijke me-
teorologische of geografische omstandigheden van deze richtlijn afwijken.45

4.2.3  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de waar-
den van de in bijlage I genoemde parameters toenemen, is het mogelijk dat dit 
water over de grens terechtkomt in het aangewezen schelpdierwater. In dat geval 
wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om aan de op grond van de 
SWR nationaal vastgestelde waarden te voldoen.

4.2.4  Kwalificatie van de verplichting

Het bij artikel 5 SWR behorende resultaat is water dat voldoet aan de nationaal 
vastgestelde waarden. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit 

45 Uit de tekst van de richtlijn wordt evenwel niet duidelijk of dit betekent dat de lidstaten op nationaal 
niveau minder strenge eisen mogen stellen dan die welke zijn opgenomen in kolom I van bijlage I 
SWR, of dat een overschrijding van de nationaal vastgestelde waarden is toegestaan.
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resultaat te bereiken: is er sprake van een inspannings- of een resultaatsver-
plichting?

Mij is geen arrest bekend waarin het Hof van Justitie met zoveel woorden uit-
maakt of hier sprake is van een inspannings- of een resultaatsverplichting. Ook 
over de voorgangers van deze richtlijn heeft het Hof bij mijn weten geen duide-
lijkheid gegeven ten aanzien van de juridische kwalificatie van deze verplichting.

Wel is de verplichting op alle relevante punten precies gelijk aan die van artikel 5 
VWR. Geheel analoog aan paragraaf 3.2.4, kan hier dan ook geconcludeerd wor-
den dat de betreffende verplichting een resultaatsverplichting is.

4.3  De lidstaten trachten te voldoen aan richtwaarden

Op grond van artikel 3 lid 2 SWR trachten de lidstaten de richtwaarden van ko-
lom G van bijlage I te eerbiedigen. Aangezien ook deze verplichting op alle rele-
vante punten geheel gelijk is aan zijn evenknie uit de VWR, kan ook hier analoog 
vastgesteld worden dat het gaat om een relevante inspanningsverplichting. Zie 
paragraaf 3.3 voor de onderbouwing van deze conclusie.

4.4  Geen achteruitgang

Ingevolge artikel 8 van de richtlijn, mag de toepassing van de krachtens deze 
richtlijn genomen maatregelen er in geen geval toe leiden dat de verontreiniging 
van kustwateren of brak water direct of indirect toeneemt. Aangezien ook deze 
verplichting op alle relevante punten geheel gelijk is aan zijn evenknie uit de 
VWR, kan ook hier analoog vastgesteld worden dat het gaat om een relevante re-
sultaatsverplichting. Zie paragraaf 3.4 voor de onderbouwing van deze conclusie.

5  De Drinkwaterrichtlijn

5.1  Doel en toepassingsgebied van de richtlijn

De DWR46 heeft ten doel de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke 
gevolgen van verontreiniging van drinkwater door ervoor te zorgen dat het ge-
zond en schoon is (art. 1 lid 2 DWR).

Op grond van artikel 7 van de KRW worden beschermde waterlichamen aange-
wezen die dienen als bron voor drinkwater. Het water in die lichamen is water 
dat als grondstof dient voor drinkwater als product. Na zuivering van het water 

46 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water, PbEG 1998, L 330, p. 32-54.
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uit de drinkwaterbronnen, wordt het aan de consument geleverd; de DWR ziet op 
dit product. Het gaat daarbij om water op het moment dat het bij de consument te-
rechtkomt ter consumptie en dus niet om water dat aanwezig is in de grond- of op-
pervlaktewateren. De DWR is van toepassing op alle voor menselijke consumptie 
bestemd water, met uitzondering van natuurlijk mineraalwater47 en water dat een 
geneesmiddel is48 (art. 1 jo. 3 DWR). Wanneer water bestemd is voor doeleinden 
waarvoor de waterkwaliteit niet van invloed is op de gezondheid van de betrokken 
gebruikers, mogen lidstaten dat water van toepassing van deze richtlijn uitzon-
deren. Dat mogen zij ook, wanneer het water afkomstig is van een afzonderlijke 
voorziening die gemiddeld minder dan 10 m3 per dag  levert, of waarvan minder 
dan vijftig personen gebruikmaken,49 tenzij het water wordt geleverd in het kader 
van een commerciële of openbare activiteit (art. 3 lid 2 DWR).

5.2  Gezond en schoon drinkwater

5.2.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 DWR is getiteld ‘Algemene verplichtingen’ en bevat in lid 1 de opdracht 
aan lidstaten om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het 
drinkwater ‘gezond en schoon’ is. Deze algemene verplichting wordt verder uit-
gewerkt in de rest van artikel 4 en in de artikelen 5 en 6. Deze uitwerking komt 
op het volgende neer.

In bijlage I, delen A en B, van de richtlijn zijn microbiologische en chemische 
parameters opgenomen. Bij deze parameters zijn minimumwaarden vermeld. De 
lidstaten moeten voor al deze parameters zelf waarden vaststellen (art. 5 lid 1 
DWR). Deze nationale waarden moeten minstens zo streng zijn als de in de bijla-
ge gespecificeerde minimumwaarden (art. 5 lid 2 DWR). Indien de bescherming 
van de volksgezondheid op hun grondgebied of een deel daarvan dit vereist, 
moeten de lidstaten waarden vaststellen voor aanvullende parameters die niet 
in bijlage I zijn opgenomen. Die waarden moeten ten minste zó worden geko-
zen, dat het water geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in 
hoeveelheden of concentraties die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen 
opleveren (art. 5 lid 3 jo. art. 4 lid 1 sub a DWR). Vervolgens moet het water in 
de lidstaten ook voldoen aan deze nationaal vastgestelde waarden (art. 6 lid 1 
DWR).50 Dat moet, ingevolge artikel 14 DWR, het geval zijn binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn (dus sinds 25 december 2003).

47 In de zin van art. 1 van richtlijn 80/778/EEG.
48 In de zin van art. 1 van richtlijn 65/65/EEG.
49 Dit zijn precies de waterlichamen die niet vallen onder art. 7 van de KRW.
50 Abusievelijk spreekt de Nederlandse versie van art. 6 DWR over de ‘overeenkomstig artikel 6 

vastgestelde parameterwaarden’. Hier moet staan de ‘overeenkomstig artikel 5 vastgestelde 
parameterwaarden’.
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5.2.2  Uitzonderingsbepalingen

Op grond van artikel 6 lid 2 DWR is een overschrijding van de hierboven ver-
melde waarden toegestaan, indien kan worden vastgesteld dat de overschrijding 
te wijten is aan het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, behalve 
op percelen en in gebouwen waar het publiek van water wordt voorzien, zoals 
scholen, ziekenhuizen en restaurants. Wanneer deze uitzonderingsbepaling van 
toepassing is, nemen de lidstaten niettemin passende maatregelen om het risico 
dat de parameterwaarden worden overschreden, te verkleinen of weg te nemen 
(art. 6 lid 3 DWR).

Op grond van artikel 9 DWR mogen de op nationaal niveau vastgestelde waarden 
minder streng zijn dan de waarden in bijlage I, indien de afwijking geen gevaar 
kan opleveren voor de volksgezondheid en de levering van voor menselijke con-
sumptie bestemd water in het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke 
manier kan worden verzekerd. Dit mag slechts tijdelijk het geval zijn (drie maal 
drie jaren).

Op grond van artikel 15 DWR kunnen de lidstaten, in uitzonderlijke gevallen en 
voor geografisch afgebakende gebieden, de Commissie verzoeken om uitstel van 
de termijn van vijf jaar waarbinnen aan de nationaal vastgestelde waarden moet 
zijn voldaan. Aangenomen kan worden dat deze uitzonderingsmogelijkheid dus 
slechts bestaat, indien de Commissie hiermee instemt.

5.2.3  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de con-
centratie van de in bijlage I genoemde stoffen of organismen toeneemt, is het 
mogelijk dat dit water over de grens terechtkomt in de op grond van artikel 7 
van de KRW aangewezen beschermde waterlichamen die dienen als bron voor 
drinkwater. In dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om aan 
de nationaal vastgestelde waarden te voldoen.

5.2.4  Kwalificatie van de verplichting

Het bij het complex van de artikelen 4 tot en met 6 DWR behorende resultaat is 
‘gezond en schoon’ drinkwater. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan 
om dit resultaat te bereiken: is er sprake van een inspannings- of een resultaats-
verplichting?

Het Hof van Justitie heeft niet met zoveel woorden uitgemaakt of hier sprake is 
van een inspannings- of een resultaatsverplichting. Wel heeft het Hof zich uitge-
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sproken over de voorganger van de DWR.51 Deze voorganger bevat een soortge-
lijke bepaling (art. 7 lid 6) als die in de huidige DWR welke hier besproken wordt, 
luidende ‘De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat 
voor menselijke consumptie bestemd water ten minste in overeenstemming is 
met de in bijlage I aangegeven eisen’. Na bespreking van enkele van de vaste ar-
gumenten, zegt het Hof hierover:52

‘De richtlijn verplicht de lidstaten dan ook, ervoor te zorgen dat bepaalde 
resultaten worden bereikt, zonder dat zij zich ter verschoning van de niet-
nakoming van deze verplichting kunnen beroepen op bijzondere omstandig-
heden die niet onder de genoemde uitzonderingen vallen. Het feit dat al het 
mogelijke is gedaan, kan derhalve geen rechtvaardiging opleveren voor de 
niet-nakoming van bedoelde verplichting.’

Volgens het Hof gaat het hier dus om een resultaatsverplichting. Aangezien de 
onderhavige bepaling in de plaats is gekomen van deze bepaling uit de oude 
richtlijn, is het waarschijnlijk dat het hier ook gaat om een resultaatsverplichting, 
zeker gezien de richtlijn ook nog een standstillbepaling bevat.

Ook een analoge toepassing van de vaste argumenten die het Hof gebruikt op 
de onderhavige verplichting, leidt tot de conclusie dat het ook in de DWR moet 
gaan om een resultaatsverplichting. Als eerste kan opgemerkt worden dat, hoe-
wel artikel 4 DWR het opschrift ‘Algemene verplichtingen’ draagt, de opdracht 
om zorg te dragen voor ‘gezond en schoon’ drinkwater dusdanig uitgewerkt is, 
dat het nagestreefde resultaat concreet gezegd is dat het water in de lidstaten 
voldoet aan de nationaal vastgestelde waarden. Het gaat dus om nauwkeurig be-
paalde, concrete resultaten die bestaan uit gedetailleerde eisen, gevat in helder 
en ondubbelzinnig geformuleerde bewoordingen. Ten tweede is aan de verplich-
ting een termijn gekoppeld binnen welke die watertoestand bereikt moet zijn en 
welke langer is dan de omzettingstermijn teneinde de lidstaten in staat te stellen 
de vereiste watertoestand te bereiken. Ook dit duidt op een resultaatsverplich-
ting. Ten derde geeft de richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het 
geval waarin de vereiste watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft 
te zijn bereikt. Ook hiermee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening op 
resultaten, in plaats van op inspanningen. In de uitzonderingsbepalingen zit de 
redelijkheid van de verplichtingen verdisconteerd (zie heel expliciet de tweede 
uitzonderingsbepaling: ‘indien de levering van voor menselijke consumptie be-
stemd water in het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke manier kan 
worden verzekerd’). Er is dan ook geen noodzaak meer voor een redelijkheids-
toets op de maatregelen, zoals bij inspanningsverplichtingen het geval is.

51 Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water, PbEG 1980, L 229, p. 0011-0029.

52 HvJ 14 november 2002, zaak C-316/00, Commissie/Ierland, Jur. 2002, p. I-10527, r.o. 38.
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Het is duidelijk dat de drie punten die het Hof hanteert in zijn vaste stramien om 
de reikwijdte van een verplichting vast te stellen, alle duiden op een resultaats-
verplichting. Zonder twijfel kan dus geconcludeerd worden dat het hier gaat om 
een resultaatsverplichting.

5.3  Geen achteruitgang

5.3.1  Inhoud van de verplichting

Ingevolge artikel 4 lid 2 zorgen de lidstaten ervoor dat de maatregelen ter uit-
voering van de bepalingen van deze richtlijn er in geen geval, direct of indirect, 
toe kunnen leiden dat de huidige kwaliteit van voor menselijke consumptie be-
stemd water achteruitgaat, voor zover dit van belang is voor de bescherming van 
de volksgezondheid, of dat de verontreiniging van voor de drinkwaterproduc-
tie bestemd water toeneemt. Het door de verplichting beoogde resultaat is dus 
tweeledig: de kwaliteit van het drinkwater gaat niet achteruit (voor zover dit 
van belang is voor de volksgezondheid) en ten tweede neemt de verontreiniging 
ervan niet toe.

5.3.2  Relevantie van de verplichting

Het is evident dat de nakoming van deze verplichting bemoeilijkt kan worden 
door uit het buitenland afkomstige verontreiniging. Wanneer de binnenkomende 
verontreiniging toeneemt, wordt het moeilijker te zorgen dat in het eigen water 
de verontreiniging toeneemt. Een toename van deze verontreiniging kan evident 
zorgen voor een achteruitgang van de kwaliteit.

5.3.3  Kwalificatie van de verplichting

Aangezien mij geen jurisprudentie van het Hof van Justitie bekend is waarin deze 
bepaling wordt gekwalificeerd als inspannings of resultaatsverplichting, wordt 
hier het stappenplan van hoofdstuk 2 toegepast om te kijken hoe ver lidstaten 
moeten gaan in het bewerkstelligen van het beoogde resultaat (het niet laten 
toenemen van de verontreiniging).

Artikel 4 lid 2 is een voorbeeld van een standstillbepaling. Zoals in paragraaf 
5.5.1 van hoofdstuk 2 is aangegeven, bevatten standstillbepalingen altijd impli-
ciet een termijn en is deze verstreken bij het van kracht worden van de bepa-
ling. Daarnaast kan gezegd worden dat deze bepaling helder en ondubbelzinnig 
verwoord is: de verontreiniging mag in geen geval toenemen en de kwaliteit mag 
in geen geval achteruitgaan. Ook dit is een aanwijzing dat het om een resultaats-
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verplichting gaat. De uitzonderingsbepalingen van de artikelen 6, 9 en 15 zijn 
daarentegen niet op deze verplichting van toepassing.

Aangezien de meeste aanwijzingen in de richting van een resultaatsverplichting 
wijzen en er geen aanwijzing is om te denken dat het hier gaat om een inspan-
ningsverplichting, kan hier geconcludeerd worden dat artikel 4 lid 2 van de 
Drinkwaterrichtlijn een resultaatsverplichting is.

6  De oude Zwemwaterrichtlijn

Er zijn twee Europese zwemwaterrichtlijnen. De oude Zwemwaterrichtlijn (hier-
na: ZWRO) wordt op termijn vervangen door de nieuwe Zwemwaterrichtlijn 
(hierna: ZWR) en wordt in 2014 ingetrokken. Momenteel zijn beide richtlijnen 
van kracht. Zodra een lidstaat echter alle benodigde wettelijke, bestuursrechte-
lijke en praktische maatregelen heeft genomen om aan de ZWR te voldoen ver-
vangt deze de ZWRO (art. 17 lid 2 ZWR). Dit neemt echter niet weg dat de lidsta-
ten gebonden blijven aan de in de ZWRO vermelde termijnen voor omzetting en 
toepassing (art. 17 lid 1 ZWR).

6.1  Doel en toepassingsgebied van de richtlijn

Het doel van de oude Zwemwaterrichtlijn53 is de bescherming van het milieu en 
de volksgezondheid (eerste overweging van de considerans).

De ZWRO heeft betrekking op alle wateren of delen van die wateren, te weten 
stromende of stilstaande zoete wateren alsmede zeewater, waarin het baden 
door de bevoegde instanties van elke lidstaat uitdrukkelijk is toegestaan, dan wel 
niet is verboden en gewoonlijk door een groot aantal baders wordt beoefend, 
met uitzondering van water bestemd voor therapeutisch gebruik en het water 
van zwembaden (art. 1 ZWRO). De lidstaten hebben enige beleidsvrijheid bij de 
vaststelling van wat onder ‘een groot aantal baders’ moet worden verstaan.54

6.2  De waterkwaliteit moet voldoen aan grenswaarden

6.2.1  Inhoud van de verplichting

De bijlage bij de ZWRO bevat fysischchemische en microbiologische parameters 
op grond waarvan de kwaliteit van het zwemwater in badzones wordt beoor-
deeld. Bij deze parameters zijn minimumwaarden opgenomen in de bijlage in 

53 Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwa-
ter, PbEG 1976, L 031, p. 1-7.

54 Van Rijswick 2008, p. 161.
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kolom I.55 De lidstaten moeten voor al deze parameters56 zelf waarden vaststel-
len (art. 3 lid 1 ZWRO). Deze nationale waarden moeten minstens zo streng zijn 
als de in de bijlage gespecificeerde minimumwaarden (art. 3 lid 2 ZWRO). De 
nationale waarden zijn grenswaarden (art. 4 lid 1 ZWRO). De lidstaten moeten 
de nodige maatregelen nemen opdat de kwaliteit van het zwemwater in overeen-
stemming wordt gebracht met de grenswaarden en wel binnen een termijn van 
tien jaar nadat van deze richtlijn kennis is gegeven (art. 4 lid 1 ZWRO).

6.2.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de con-
centratie van de in de bijlage genoemde stoffen of organismen toeneemt, is het 
mogelijk dat dit water over de grens terechtkomt in aangewezen badzones. In 
dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om aan de nationaal 
vastgestelde waarden te voldoen.

6.2.3  Uitzonderingsbepalingen

Op grond van artikel 4 lid 3 ZWRO kunnen de lidstaten in uitzonderlijke gevallen 
afwijken van de genoemde termijn van tien jaar. Niet wordt vermeld wat ver-
staan moet worden onder ‘uitzonderlijke gevallen’.

Op grond van artikel 5 lid 2 ZWRO zijn overschrijdingen van de grenswaarden 
die het gevolg zijn van overstromingen, natuurrampen of uitzonderlijke weers-
omstandigheden, toegestaan. Het Hof heeft in een arrest nader invulling gegeven 
aan het begrip ‘uitzonderlijke weersomstandigheden’.57 Het Hof overweegt dat 
een periode van uitzonderlijke droogte een uitzonderlijke weersomstandigheid 
in de zin van deze bepaling kan vormen wanneer het daardoor onmogelijk wordt 
de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren.58 Het Hof overweegt tevens dat 
deze uitzonderingsbepaling strikt moet worden uitgelegd. Met name moet de 
aangevoerde weersomstandigheid uitzonderlijk zijn en moeten de overschrij-
dingen van de waarden het gevolg zijn van een dergelijke weersomstandigheid.59

Op grond van artikel 8 ZWRO mogen voor bepaalde parameters de nationaal 
vastgestelde grenswaarden worden overschreden wegens uitzonderlijke meteo-

55 Voor een aantal vormen van verontreiniging die in de bijlage zijn genoemd, zijn evenwel geen grens-
waarden vastgesteld. Voor deze parameters hoeven de lidstaten zelf ook geen waarden vast te 
stellen.

56 Waarvoor in de bijlage van de ZWRO waarden zijn vastgesteld.
57 HvJ 12 februari 1998, zaak C-92/96, Commissie/Spanje, Jur. 1998, p. I-505.
58 R.o. 30.
59 R.o. 31.
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rologische of geografische omstandigheden. Ook is het toegestaan dat de grens-
waarden worden overschreden indien dat het gevolg is van het opnemen van 
bodemstoffen door het water zonder ingrijpen van de mens.

6.2.4  Kwalificatie van de verplichting

In jurisprudentie heeft het Hof van Justitie ondubbelzinnig uitgemaakt dat het 
hier gaat om een resultaatsverplichting. Het Hof overwoog:60

‘Artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt namelijk, dat de Lid-Staten de nodige 
maatregelen nemen opdat de kwaliteit van het zwemwater in overeenstem-
ming wordt gebracht met de ingevolge artikel 3 vastgestelde grenswaarden 
en wel binnen een termijn van tien jaar nadat van deze richtlijn kennis is gege-
ven. Deze termijn is langer dan die voor de omzetting van de richtlijn, te weten 
twee jaar na de kennisgeving (artikel 12, lid 1), teneinde de Lid-Staten in staat 
te stellen aan het bovengenoemde vereiste te voldoen.

De enige afwijkingen op de verplichting van de Lid-Staten om het zwemwater 
in overeenstemming met de eisen van de richtlijn te brengen, zijn die voorzien 
in artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 2, en artikel 8, waarop hierboven is ingegaan. 
De richtlijn verlangt derhalve van de Lid-Staten ervoor te zorgen dat bepaalde 
resultaten worden bereikt, en afgezien van die afwijkingen kunnen zij zich 
niet op bijzondere omstandigheden beroepen om een verzuim van deze ver-
plichting te rechtvaardigen.’

Daarmee is de reikwijdte van deze verplichting dus vastgesteld: het is een resul-
taatsverplichting.61

6.3  De lidstaten trachten te voldoen aan richtwaarden

6.3.1  Inhoud van de verplichting

Behalve grenswaarden bevat de bijlage in kolom G voor bepaalde parameters 
ook richtwaarden. Artikel 3 lid 3 ZWRO bepaalt dat de lidstaten deze richtwaar-
den trachten te eerbiedigen.

60 HvJ 14 juli 1993, zaak C-56/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1993, p. I-4109, r.o. 42-43. Zie, in 
dezelfde zin, HvJ 12 februari 1998, zaak C-92/96, Commissie/Spanje, Jur. 1998, p. I-505; HvJ 25 mei 
2000, zaak C-307/98, Commissie/België, Jur. 2000, p. I-3933; HvJ 15 maart 2001, zaak C-147/00, 
Commissie/Frankrijk, Jur. 2001, p. I-2387 en HvJ 19 maart 2002, zaak C-268/00, Commissie/
Nederland, Jur. 2002, p. I-2995.

61 Zie in gelijke zin Van Rijswick 2008, p. 163.
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6.3.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de con-
centratie van de in de bijlage genoemde stoffen of organismen toeneemt, is het 
mogelijk dat dit water over de grens terechtkomt in aangewezen badzones. In 
dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om de richtwaarden 
te eerbiedigen.

6.3.3  Kwalificatie van de verplichting

Het Hof van Justitie heeft geen uitspraak gedaan over de reikwijdte van deze ver-
plichting. Gezien het feit dat het hier expliciet om richtwaarden gaat, is er hoogst-
waarschijnlijk sprake van een inspanningsverplichting (zie hoofdstuk 2). Ook 
de gebruikte bewoordingen stroken niet met die welke kenmerkend zijn voor 
resultaatsverplichtingen. Het ‘trachten te eerbiedigen van richtwaarden’ is heel 
wat minder gevraagd dan het nemen van maatregelen om ‘ervoor te zorgen dat’ 
een bepaalde waterkwaliteit wordt bereikt. Ook al gaat het om ‘gedetailleerde 
eisen’, het is niet zo dat het beoogde resultaat ook nauwkeurig bepaald is. Het 
‘trachten’ geeft aan dat niet overal aan de richtwaarden hoeft te zijn voldaan en 
het is niet ondubbelzinnig in welke mate deze waarden precies bereikt moeten 
zijn. Bovendien geeft het ontbreken van een termijn aan dat het hier gaat om een 
inspanningsverplichting. Ten slotte zijn op de verplichting geen uitzonderings-
bepalingen van toepassing. Er kan dus geconcludeerd worden, dat het hier gaat 
om een inspanningsverplichting.

6.4  Geen achteruitgang

6.4.1  Inhoud van de verplichting

Ingevolge artikel 7 lid 1 zorgen de lidstaten ervoor dat de maatregelen ter uit-
voering van de bepalingen van deze richtlijn er in geen geval, direct of indirect, 
toe kunnen leiden dat achteruitgang van de huidige kwaliteit van het zwemwater 
mogelijk wordt gemaakt.

6.4.2  Relevantie van de verplichting

Het is evident dat de nakoming van deze verplichting bemoeilijkt kan worden 
door uit het buitenland afkomstige verontreiniging. Wanneer de binnenkomende 
verontreiniging toeneemt, wordt het moeilijker te zorgen dat in het eigen water 
de kwaliteit van het zwemwater niet verslechtert.
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6.4.3  Kwalificatie van de verplichting

Aangezien mij geen jurisprudentie van het Hof van Justitie bekend is waarin deze 
bepaling wordt gekwalificeerd als inspannings of resultaatsverplichting, wordt 
hier het stappenplan van hoofdstuk 2 toegepast om te kijken hoe ver lidstaten 
moeten gaan in het bewerkstelligen van het beoogde resultaat (het niet laten 
toenemen van de verontreiniging).

Artikel 7 lid 1 is een voorbeeld van een standstillbepaling. Zoals in paragraaf 
5.5.1 van hoofdstuk 2 is aangegeven, bevatten standstillbepalingen altijd impli-
ciet een termijn en is deze verstreken bij het van kracht worden van de bepa-
ling. Daarnaast kan gezegd worden dat deze bepaling helder en ondubbelzin-
nig verwoord is: de huidige kwaliteit mag in geen geval achteruitgaan. Ook dit 
is een aanwijzing dat het om een resultaatsverplichting gaat. Het is onduidelijk 
of de uitzonderingsbepaling van artikel 8 ook op deze standstillverplichting van 
toepassing is. Het zou kunnen zijn dat voor deze parameters geldt dat onder de 
omstandigheden van artikel 8 een achteruitgang is toegestaan. De richtlijntekst 
biedt hier zelf echter geen uitsluitsel over.

Aangezien de meeste aanwijzingen in de richting van een resultaatsverplichting 
wijzen en er geen aanwijzing is om te denken dat het hier gaat om een inspan-
ningsverplichting, kan hier geconcludeerd worden dat artikel 7 lid 1 van de oude 
Zwemwaterrichtlijn een resultaatsverplichting is.

7  De nieuwe Zwemwaterrichtlijn

7.1  Doel en toepassingsgebied van de richtlijn

Het doel van de nieuwe Zwemwaterrichtlijn62 is het behoud, de bescherming en 
verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de 
mens (art. 1 lid 2 ZWR). Deze laatste doelstelling geldt als een aanvullende doel-
stelling op het beschermingsniveau van de KRW.

De ZWR heeft betrekking op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van 
de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen en waar zwem-
men niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemad-
vies bestaat, met uitzondering van (art. 1 lid 3 ZWR):

 • zwembaden en gezondheidsbaden;

62 Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het 
beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG, PbEU 2006, L 64, 
p. 37-51.
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 • ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor thera-
peutische doeleinden;

 • kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater ge-
scheiden, ingesloten wateren.

De ZRW ziet dus niet alleen op aangewezen zwemwateren, maar op elk opper-
vlaktewater waar naar verwachting in zal worden gezwommen.63 De uitzonde-
ringen op het toepassingsgebied zijn in de ZWR daarnaast wat verder gespecifi-
ceerd dan in de ZWRO.

7.2  Aanvaardbaar zwemwater

7.2.1  Inhoud van de verplichting

Op grond van de ZWR valt zwemwater te kwalificeren als ‘slecht’, ‘aanvaardbaar’, 
‘goed’, of ‘uitstekend’. De eigenschappen van deze categorieën worden gegeven in 
bijlage II van de ZWR. Deze bijlage verwijst door naar bijlage I, waarin microbio-
logische waarden zijn vastgelegd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat in 2015 
al het zwemwater ten minste ‘aanvaardbaar’ is (art. 5 lid 3 ZWR). Dat betekent 
dus dat het water voldoet aan de microbiologische waarden genoemd in bijlage I, 
onder kolom D.

7.2.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de con-
centratie van de in bijlage I genoemde organismen toeneemt, is het mogelijk dat 
dit water over de grens terechtkomt. In dat geval wordt het voor de betreffende 
lidstaat moeilijker om ervoor te zorgen dat al het zwemwater ten minste ‘aan-
vaardbaar’ is.

7.2.3  Uitzonderingsbepalingen

Zwemwater mag tijdelijk als ‘slecht’ worden gekwalificeerd, mits de lidstaat 
de oorzaken en redenen van het niet bereiken van de ‘aanvaardbare’ toestand 
identificeert, passende maatregelen neemt de oorzaken van verontreiniging te 
voorkomen, verkleinen of weg te nemen, passende beheersmaatregelen treft 
(waaronder een zwemverbod of een negatief zwemadvies) om blootstelling van 
zwemmers aan verontreiniging te voorkomen en het publiek waarschuwt voor 
en voorlicht over de oorzaken van de verontreiniging en de genomen maatrege-

63 Van Rijswick 2008, p. 172.
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len. Indien een zwemwater vijf opeenvolgende jaren ‘slecht’ is, moet de lidstaat 
een permanent zwemverbod instellen of een permanent negatief zwemadvies 
uitbrengen (art. 5 lid 4 ZWR).

Op grond van punt 2 van bijlage II is een kortstondige verontreiniging toege-
staan, mits er passende beheersmaatregelen worden genomen.

7.2.4  Kwalificatie van de verplichting

Het bij de bepaling behorende resultaat is ‘aanvaardbaar’ zwemwater. Het is de 
vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit resultaat te bereiken: is er sprake 
van een inspannings- of een resultaatsverplichting?

Het Hof van Justitie heeft zich over deze vraag niet uitgelaten. Een analoge toe-
passing van de vaste argumenten die het Hof gebruikt, op de onderhavige ver-
plichting, leidt echter tot de conclusie dat het hier moet gaan om een resultaats-
verplichting.

Als eerste kan opgemerkt worden dat het gaat om nauwkeurig bepaalde, con-
crete resultaten die bestaan uit gedetailleerde eisen, gevat in helder en ondub-
belzinnig geformuleerde bewoordingen, aangezien het water moet voldoen aan 
de microbiologische waarden genoemd in bijlage I, onder kolom D. Dit is één van 
argumenten van het Hof om tot een resultaatsverplichting te concluderen. Ten 
tweede is aan de verplichting een termijn gekoppeld binnen welke die watertoe-
stand bereikt moet zijn en welke langer is dan de omzettingstermijn teneinde de 
lidstaten in staat te stellen de vereiste watertoestand te bereiken. Deze kan zowel 
bij inspannings- als bij resultaatsverplichtingen voorkomen. Ten derde geeft de 
richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het geval waarin de vereiste 
watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft te zijn bereikt. Ook hier-
mee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening op resultaten, in plaats 
van op inspanningen. Er kan dus geconcludeerd worden dat het hier gaat om een 
resultaatsverplichting.

7.3  Toename van het aantal ‘goede’ en ‘uitstekende’ zwemwateren

7.3.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 5 lid 3 bevat nog een tweede verplichting, namelijk dat de lidstaten realis-
tische en evenredige maatregelen moeten nemen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als ‘uitstekend’ of ‘goed’ ingedeelde zwemwateren te doen toe-
nemen.
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7.3.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de con-
centratie van de in bijlage I genoemde organismen toeneemt, is het mogelijk dat 
dit water over de grens terechtkomt. In dat geval wordt het voor de betreffende 
lidstaat moeilijker om ervoor te zorgen dat het zwemwater ‘uitstekend’ of ‘goed’ 
wordt.

7.3.4  Kwalificatie van de verplichting

De verplichting om te zorgen voor een toename van het aantal ‘goede’ en ‘uit-
stekende’ zwemwateren is een verplichting ten aanzien van een voorgeschreven 
verandering van de watertoestand. Zoals in paragraaf 5.5.2 van hoofdstuk 2 is 
aangegeven, laat dit type verplichtingen zich moeilijk vangen in de in het vorige 
hoofdstuk beschreven kwalificatiemethode. Desalniettemin kan getracht wor-
den de drie elementen te toetsen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het in het 
vorige hoofdstuk behandelde arrest Étang de Berre.64

Ten eerste moet opgemerkt worden dat het beoogde resultaat niet geheel ondub-
belzinnig en precies is. Hoewel duidelijk is dat een achteruitgang en een voort-
zetting van de status quo geen toename inhouden, is het zeer de vraag hoeveel 
goede en uitstekende zwemwateren erbij moeten komen om van een toename in 
de zin van deze richtlijn te kunnen spreken. Is dat al bij één extra goed zwemwa-
ter het geval? Of is daarvoor méér vereist?

In het genoemde arrest over de Étang de Berre, oordeelde het Hof dat de ver-
plichting om te komen tot een ‘strenge beperking’ van de verontreiniging een 
‘nauwgezette verplichting’ was en toetst het deze verplichting alsof het een re-
sultaatsverplichting is, zonder overigens deze als zodanig te bestempelen. In dat 
licht zou ook de onderhavige verplichting als nauwkeurig kunnen worden aange-
merkt. Zoals echter al in paragraaf 5.5.2 van hoofdstuk 2 werd opgemerkt, neemt 
het Hof wellicht deze positie in omdat in casu overduidelijk was dat de beperking 
onvoldoende was. Er was tijdens het arrest nog steeds sprake van zeer zware 
verontreiniging. Dit zou anders kunnen zijn als de verontreiniging minder zwaar 
was geweest. Evenzo zou het in het onderhavige geval mijns inziens niet evident 
zijn om te zeggen dat het resultaat niet is bereikt, indien een aantal zwemwa-
teren inmiddels tot ‘goed’ of ‘uitstekend’ is gepromoveerd. Mijns inziens blijft 
overeind dat hier geen sprake is van een nauwkeurige verplichting. Hoogstens 
kan gezegd worden dat in sommige gevallen wel evident is dat het resultaat niet 
is bereikt (bijvoorbeeld bij een afname).

64 HvJ 7 oktober 2004, zaak C-239/03, Étang de Berre, Jur. 2004, p. I-09325.
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Naast het feit dat geen sprake is van een heldere en ondubbelzinnige verplich-
ting, kent deze bepaling geen tijdslimiet. Ook dit was het geval bij het arrest over 
de Étang de Berre en toch toetst het Hof deze als een resultaatsverplichting: de 
vaststelling dat het resultaat niet is bereikt, leidt automatisch tot de constatering 
dat de verplichting is geschonden. In die zaak was echter van belang dat er een 
aanzienlijke tijdsperiode was verstreken tussen het van kracht worden van de 
verplichting en de toetsing of het resultaat was bereikt (in casu 21 jaar op de 
dag af). De overweging van het Hof zou naar alle waarschijnlijkheid anders zijn 
uitgepakt, indien de Commissie al na een paar maanden de zaak aanhangig had 
gemaakt. Een lidstaat moet immers de gelegenheid hebben om aan de verplich-
ting te kunnen voldoen.65

Ten slotte zijn er ook geen uitzonderingsbepalingen op deze verplichting van 
toepassing. Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat het hier moet gaan 
om een inspanningsverplichting. Dit wordt ondersteund door het feit dat de be-
paling zelf vermeld dat de lidstaten de maatregelen moeten nemen die naar hun 
eigen oordeel passend zijn. Niet is dus vereist dat alle feitelijk mogelijke maat-
regelen worden getroffen. Zij hebben dus de plicht alle redelijkerwijs mogelij-
ke maatregelen te treffen, waarbij zij blijkens de bepaling een zekere discretie 
hebben. Naast de algemene eis dat de maatregelen die zij nemen coherent en 
doelgericht moeten zijn,66 vermeld artikel 5 lid 3 ook nog dat deze ‘realistisch en 
evenredig’ moeten zijn.

Hoewel hier mijns inziens sprake is van een inspanningsverplichting – en ik het 
niet zou willen hebben over een ‘zeer nauwgezette verplichting’ – neemt dit niet 
weg dat in extreme gevallen niet afgerekend kan worden op het resultaat, zoals 
het Hof deed in Étang de Berre. Wanneer na vele jaren nog steeds geen enkele 
toename van het aantal goede en uitstekende zwemwateren is gerealiseerd, kan 
gesteld worden dat de getroffen maatregelen onvoldoende waren om aan de ver-
plichting te voldoen. Dat maakt deze verplichting echter nog geen resultaatsver-
plichting.

7.4  Geen achteruitgang

Het gaat in de ZWR om minder grenswaarden dan in de ZWRO (twee in plaats 
van negentien). Bovendien hoeft het zwemwater niet te voldoen aan fysisch-che-
mische eigenschappen, hetgeen wel het geval is onder de ZWRO.67 Lidstaten zijn 

65 Vgl. bijvoorbeeld HvJ 25 november 1992, zaak C-337/89, Jur. 1992, p. I-6103, r.o. 22, waarin wordt 
overwogen dat de termijn langer is, om de lidstaat in de gelegenheid te stellen eraan te voldoen.

66 Dit is een algemene eis bij inspanningsverplichtingen, zie hoofdstuk 2.
67 Slechts één categorie van de fysisch-chemische verontreiniging van de ZWRO komt terug in de ZWR: 

op grond van art. 9 ZWR moeten lidstaten passende beheersmaatregelen nemen indien teerachtige 
residuen, glas, plastic, plastic, rubber of ander afval zijn waargenomen.
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echter nu nog verplicht de waarden uit de ZWRO te halen. Wanneer de ZWRO 
komt te vervallen, vervallen daarmee ook de erin vervatte kwaliteitseisen. De 
ZWR kent, vreemd genoeg, geen standstillbepaling (de ZWRO wél). De bescher-
ming van reeds bereikte waterkwaliteit wordt echter gewaarborgd door de al-
gemene standstillbepaling uit de KRW, die in de volgende paragraaf aan de orde 
komt.

8  De Kaderrichtlijn water

8.1  Doel(en) van de richtlijn

In tegenstelling tot de hierboven behandelde richtlijnen, waarbij steeds één of 
hooguit twee doelen vielen te onderscheiden, is in de KRW68 een grote hoeveel-
heid verschillende doelen te vinden. Aangezien het doel van een richtlijn de ver-
plichtingen van die richtlijn nader invult, maakt dit het er bij de KRW niet makke-
lijker op deze nadere invulling te bevatten. In deze paragraaf wordt dus getracht 
orde te scheppen in al deze doelen. De doelen staan vaak in relatie tot elkaar, 
waarbij het ene doel een middel is om uiteindelijk een ander doel te bereiken. Als 
ordenend principe wordt daarbij uitgegaan van het uitgangspunt dat een doel 
dat niet bijdraagt tot de verwezenlijking van een ander doel, gezien moet worden 
als een uiteindelijk doel van de richtlijn. Als een doel slechts voor een deel bij-
draagt tot de verwezenlijking van een ander doel, is het voor het overige deel zelf 
een uiteindelijk doel. Hieronder wordt een poging gedaan de onderlinge relaties 
in kaart te brengen op basis van de tekst van de richtlijn.

De doelen van de KRW zijn opgesomd in artikel 1. Tevens is er artikel 4, getiteld 
‘milieudoelstellingen’. Deze benaming kan verwarring wekken. In de hierboven 
behandelde richtlijnen is er telkens ook een artikel aanwezig waarin het doel of 
de doelen van de richtlijn zijn opgenomen. Vervolgens zijn artikelen met ver-
plichtingen uit de richtlijn besproken. Er is daarbij telkens een onderscheid tus-
sen beide zaken. Verplichtingen (in de vorm van inspannings- of resultaatsver-
plichtingen) zijn zaken waarop lidstaten kunnen worden afgerekend. Het doel 
van een richtlijn is geen verplichting, maar kan hooguit de verplichtingen in de 
andere artikelen nader invullen. Evenzo moet in de KRW een onderscheid ge-
maakt worden tussen beide zaken. Gezien naar de inhoud (zie paragraaf 3.8.3), 
bevat artikel 4 geen doelen, maar verplichtingen waarop lidstaten kunnen wor-
den afgerekend. Artikel 4 wordt in deze paragraaf dan ook niet verder besproken.

De doelen van artikel 1 luiden als volgt:

68 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling 
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PbEG 2000, L 327, 
p. 1-73.
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Volgens de eerste zin van artikel 1 is het doel van de KRW ‘de vaststelling van een 
kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwa-
teren en grondwater’. Vervolgens worden vijf achtergelegen doelen genoemd die 
door de vaststelling van het kader kunnen worden verwezenlijkt:

1. het voor verdere uitgang behoeden, beschermen en verbeteren van aquati-
sche ecosystemen en, wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische eco-
systemen en waterrijke gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquati-
sche ecosystemen;

2. het bevorderen van duurzaam gebruik van water, op basis van bescherming 
van de beschikbare waterbronnen op lange termijn;

3. het beogen van verhoogde bescherming en verbetering van het aquatische 
milieu;

4. het zorgen voor de progressieve vermindering van de verontreiniging van 
grondwater en het voorkomen van verdere verontreiniging hiervan;

5. het bijdragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perio-
den van droogte.

Het derde doel in deze opsomming bevat tevens enkele middelen die ingezet 
(moeten/kunnen) worden:

a. specifieke maatregelen voor de progressieve vermindering van lozingen, 
emissies en verliezen van prioritaire stoffen;

b. het stopzetten of geleidelijk beëindigen van lozingen, emissies of verliezen 
van prioritaire gevaarlijke stoffen.

Het kader vormt bovendien een middel tot vier verdere achterliggende doelen:

6. de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van goe-
de kwaliteit voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water;

7. een significante vermindering van de verontreiniging van het grondwater;
8. de bescherming van territoriale en mariene wateren;
9. het bereiken van de doelstellingen van de relevante internationale overeen-

komsten, met inbegrip van die welke tot doel hebben de verontreiniging van 
het mariene milieu te voorkomen en te elimineren,69 door communautaire 

69 Het gaat dan in het bijzonder om het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het 
Oostzeegebied, ondertekend te Helsinki op 9 april 1992 en goedgekeurd bij Besluit 94/157/EG (PbEG 
1994, L 73, p. 19), het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke 
deel van de Atlantische Oceaan, ondertekend te Parijs op 22 september 1992 en goedgekeurd bij 
Besluit 98/249/EG van de Raad (PbEG 1998, L 104, p. 1), alsmede het Verdrag inzake de bescherming 
van de Middellandse Zee tegen verontreiniging, ondertekend te Barcelona op 16 februari 1976 en 
goedgekeurd bij Besluit 77/585/EEG van de Raad (PbEG 1977, L 240, p. 1), met het bijbehorende 
Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land, on-
dertekend te Athene op 17 mei 1980 en goedgekeurd bij Besluit 83/101/EEG van de Raad (PbEG 
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maatregelen uit hoofde van artikel 16, lid 3, tot stopzetting of geleidelijke be-
eindiging van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire gevaarlijke stof-
fen, om uiteindelijk te komen tot concentraties in het mariene milieu die voor 
in de natuur voorkomende stoffen dichtbij de achtergrondwaarden liggen en 
voor door de mens vervaardigde synthetische stoffen vrijwel nul bedragen.

Bezien naar de tekst van artikel 1, liggen doelen 6 t/m 9 nog achter doelen 1 t/m 5. 
De precieze relaties tussen de eerste vijf en de laatste vier doelen zijn echter on-
duidelijk. Het lijkt logisch aan te nemen dat de doelen 2, 3, 4 en 5 samen moeten 
leiden tot de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater 
van goede kwaliteit voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water 
(doel 6). Doel 7 lijkt tevens een middel bij het meer omvattende doel 6 te zijn en 
een andere manier van formuleren wat doel 4 reeds inhoudt. Aangezien doel 3 
verwezenlijkt moet worden door het inzetten van de middelen a en b, lijkt doel 3 
zelf een middel te zijn bij doel 9. Ook doel 8 lijkt een middel te zijn bij doel 9. 
Doel 9 kan deels weer onderverdeeld worden. Voor zover het daar gaat om over-
eenkomsten die tot doel hebben de verontreiniging van het mariene milieu te 
voorkomen en te elimineren, is er een tussengelegen doel, namelijk te komen 
tot concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stof-
fen dichtbij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde 
synthetische stoffen vrijwel nul bedragen. Het is onduidelijk of doel 1 nog een 
middel vormt bij een van de andere doelen. Grafisch gezien zien deze relaties er 
als volgt uit:

1983, L 67, p. 1) en het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende 
waterlopen en internationale meren, getekend te Helsinki op 17 maart 1992. Zie considerans KRW, 
overwegingen 21 en 35.
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Figuur 4: Relaties tussen doelen in de KRW. Wanneer er een verbinding is tussen twee doelen, 
betekent dat dat het bovenste van de beide doelen een middel is bij het onderste doel.



Hoofdstuk 3

123

Hoewel de considerans in overweging 27 spreekt over één uiteindelijk doel – na-
melijk de volledige eliminatie van prioritaire gevaarlijke stoffen en in het bijdra-
gen aan het bereiken van concentraties in het mariene milieu in de nabijheid van 
de achtergrondwaarden van natuurlijke in het milieu aanwezige stoffen – geeft 
de structuur van artikel 1 geen aanleiding tot deze conclusie. Doel 9 omvat dit 
doel, maar is zelf ruimer. Het zou onlogisch zijn een specifieker doel als uitein-
delijk doel aan te wijzen, wanneer er een ander, ruimer doel bestaat. Bovendien 
zou het vreemd zijn de bescherming van het mariene milieu als hoofddoel aan te 
wijzen, aangezien de KRW zich (zoals zal blijken in de volgende paragraaf) voor-
namelijk richt op het op het land aanwezige water.

Concluderend zien we dat de KRW veel doelen heeft en dat deze doelen een klu-
wen vormen, met onduidelijke onderlinge relaties. Het is derhalve niet gelukt 
veel orde te scheppen in de verschillende doelen van de richtlijn en veel duide-
lijkheid te bieden over het precieze licht waarin de verplichtingen van de richtlijn 
moeten worden bezien.

8.2  Toepassingsgebied van de richtlijn

De KRW is van toepassing op al het landoppervlaktewater, overgangswater, kust-
wateren en grondwater in de lidstaten (art. 1 KRW). Gezien de definities van ar-
tikel 2 KRW, moet hieronder het volgende worden verstaan:

 • Landoppervlaktewater: al het stilstaande of stromende water op het landop-
pervlak, alsmede de territoriale wateren (voor zover het de chemische toe-
stand betreft, welke besproken wordt in paragraaf 3.8.3).

 • Overgangswater: oppervlaktewaterlichamen in de nabijheid van een rivier-
monding die gedeeltelijk zout zijn door de nabijheid van kustwateren, maar 
in belangrijke mate door zoetwaterstromen beïnvloed worden.

 • Kustwateren: de oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lijn 
waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van 
het dichtstbijzijnde punt van de basislijn vanwaar de breedte van de territo-
riale wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot de buitengrens van een 
overgangswater.

 • Grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde 
zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat.70

70 Waarschijnlijk gaat het om het grondwater aan de landzijde van de basislijn vanwaar de breedte van 
de territoriale wateren wordt gemeten (art. 2 onder 3 KRW).
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8.3  Relevante verplichtingen

De relevante verplichtingen van de KRW concentreren zich voornamelijk in ar-
tikel 4 in lid 1. Een grondige lezing is hier van essentieel belang. Het artikellid 
luidt:

Bij de tenuitvoerlegging van het in het stroomgebiedsbeheerplan omschreven 
maatregelenprogramma:
a) voor oppervlaktewateren
i) leggen de lidstaten de nodige maatregelen ten uitvoer ter voorkoming van 
achteruitgang van de toestand van alle oppervlaktelichamen,71 onder voorbe-
houd van de toepassing van de leden 6 en 7 en onverminderd lid 8;
ii) beschermen, verbeteren en herstellen de lidstaten alle oppervlaktewate-
ren, onder voorbehoud van punt iii) voor kunstmatige en sterk veranderde 
waterlichamen, met de bedoeling uiterlijk 15 jaar na de datum van inwer-
kingtreding van deze richtlijn een goede toestand van het oppervlaktewater 
overeenkomstig bijlage V te bereiken, onder voorbehoud van verlengingen in 
overeenstemming met lid 4 en toepassing van de leden 5, 6 en 7 en onvermin-
derd lid 8;
iii) beschermen en verbeteren de lidstaten alle kunstmatige en sterk veran-
derde waterlichamen, met de bedoeling uiterlijk 15 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn een goed ecologisch potentieel en een 
goede chemische toestand van het oppervlaktewater overeenkomstig bijlage 
V te bereiken, onder voorbehoud van verlengingen in overeenstemming met 
lid 4 en toepassing van de leden 5, 6 en 7 en onverminderd lid 8;
iv) leggen de lidstaten overeenkomstig artikel 16, leden 1 en 8, de nodige 
maatregelen ten uitvoer, met de bedoeling de verontreiniging door prioritaire 
stoffen geleidelijk te verminderen en emissies, lozingen en verliezen van stof-
fen [waarschijnlijk worden hier prioritair gevaarlijke stoffen bedoeld, gezien 
de tekst in andere talen. JvK] stop te zetten of geleidelijk te beëindigen, onver-
minderd de voor de betrokken partijen relevante internationale overeenkom-
sten van artikel 1;
b) voor grondwater
i) leggen de lidstaten de nodige maatregelen ten uitvoer met de bedoeling de 
inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te 
beperken en de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen 
te voorkomen onder voorbehoud van de toepassing van de leden 6 en 7 en 
onverminderd lid 8 van dit artikel, en onder voorbehoud van de toepassing 
van artikel 11, lid 3, onder j);
ii) beschermen, verbeteren en herstellen de lidstaten alle grondwaterlicha-
men en zorgen voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van 
grondwater, met de bedoeling uiterlijk 15 jaar na de datum van inwerking-
treding van deze richtlijn een goede grondwatertoestand overeenkomstig de 
bepalingen van bijlage V te bereiken, onder voorbehoud van verlengingen 
overeenkomstig lid 4 en toepassing van de leden 5, 6 en 7 en onverminderd 
lid 8 van dit artikel en onder voorbehoud van toepassing van artikel 11, lid 3, 
onder j);

71 Waarschijnlijk wordt hier oppervlaktewaterlichamen bedoeld, gezien de tekst in andere talen.
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iii) leggen de lidstaten de nodige maatregelen ten uitvoer om elke significante 
en aanhoudende stijgende tendens van de concentratie van een verontreini-
gende stof ten gevolge van menselijke activiteiten om te buigen, teneinde de 
grondwaterverontreiniging geleidelijk te verminderen.
Maatregelen gericht op de ombuiging van de stijgende tendens worden ten 
uitvoer gelegd overeenkomstig artikel 17, leden 2, 4 en 5, waarbij rekening 
wordt gehouden met de van toepassing zijnde normen van de relevante com-
munautaire wetgeving, onder voorbehoud van toepassing van de leden 6 en 7 
en onverminderd lid 8 van dit artikel;
c) voor beschermde gebieden
uiterlijk 15 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn voldoen 
de lidstaten aan alle normen en doelstellingen, voor zover niet anders bepaald 
in de communautaire wetgeving waaronder het betrokken beschermde ge-
bied is ingesteld.

In dit artikellid kan een tiental relevante verplichtingen worden onderscheiden. 
Hiervoor is het nodig met behulp van de definities uit artikel 2 KRW de begrip-
pen ‘goede oppervlaktewatertoestand’ en ‘goede grondwatertoestand’ onder te 
verdelen in hun beide componenten. Een goede oppervlaktewatertoestand is de 
toestand van een oppervlaktewaterlichaam waarbij zowel de ecologische als de 
chemische toestand ten minste ‘goed’ zijn. Een goede grondwatertoestand is de 
toestand van een grondwaterlichaam waarvan zowel de kwantitatieve als de che-
mische toestand ten minste ‘goed’ zijn.

Door deze opsplitsing worden de volgende tien relevante verplichtingen verkre-
gen:

1. geen achteruitgang van de toestand van alle oppervlaktewaterlichamen;
2. goede chemische toestand van het oppervlaktewater;
3. goede ecologische toestand van het oppervlaktewater;
4. goed ecologisch potentieel van kunstmatige en sterk veranderde waterlicha-

men;
5. geleidelijke vermindering van de verontreiniging door prioritaire stoffen;
6. geen achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen;
7. goede chemische toestand van het grondwater;
8. goede kwantitatieve toestand van het grondwater;
9. ombuigen van stijgende tendensen van concentraties verontreinigende stoffen;
10. voldoen aan alle normen en doelstellingen voor beschermde gebieden;

Op de verplichtingen die zien op een verandering van de watertoestand na, han-
gen deze verplichtingen als volgt samen:
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Goede 
watertoestand

Oppervlaktewater Grondwater

Goede ecologische 
toestand (bijlage V)

Goede chemische  
toestand  
(bijlage IX e.a)

Goede kwantitatieve   
toestand (bijlage V)

Goede chemische  
toestand (bijlage V)

Figuur 5: Samenhang tussen de verplichtingen in artikel 4 KRW.

Wanneer in de literatuur een kwalificatie wordt gegeven van de verplichtingen 
in de KRW als inspannings- of resultaatsverplichting, worden de hierboven op-
gesomde verplichtingen vaak op een hoop gegooid en wordt op heel artikel 4 één 
label geplakt. Dit is ook in de jurisprudentie van het Hof gebeurd.72 Het samen-
nemen van al deze verplichtingen onder één noemer is enerzijds terecht, aange-
zien de verplichtingen die in lid 1 te ontdekken zijn, enkele gemeenschappelijke 
bewoordingen delen. Zo gelden alle hierboven geïdentificeerde verplichtingen 
‘bij de tenuitvoerlegging van het in het stroomgebiedbeheerplan omschreven 
maatregelenprogramma’. Zoals we hieronder zullen zien, heeft deze formulering 
de Nederlandse regering tot een nogal uitzonderlijke stellingname gebracht ten 
aanzien van het bij de verplichtingen behorende resultaat. Verder delen verschil-
lende afzonderlijke verplichtingen nog meer bewoordingen. Hier staat echter 
tegenover, dat de hierboven beschreven verplichtingen verschillen op enkele an-
dere punten die relevant kunnen zijn voor de juridische kwalificatie ervan. Beide 
aspecten komen in deze paragraaf aan de orde. Nadat hieronder eerst wordt in-
gegaan op enkele standpunten die tot nu toe ten aanzien van artikel 4 als geheel 
zijn betrokken en op enkele kenmerken die de verschillende verplichtingen die 
in het artikel zijn besloten, gemeenschappelijk hebben, zal ik ze vervolgens – in 
lijn met de hierboven behandelde richtlijnen – apart behandelen en per geïdenti-
ficeerde relevante verplichting aangeven of het gaat om een resultaats of inspan-
ningsverplichting. Hierbij worden de geen-achteruitgangsbepalingen behandeld 
na behandeling van de overeenkomstige verplichtingen een goede toestand te 
bereiken, aangezien deze met beide componenten daarvan – te weten chemie en 
ecologie, respectievelijk chemie en kwantiteit – samenhangen.

Naast de verplichtingen van artikel 4, bevat ook artikel 7 nog een tweetal ver-
plichtingen. Deze zullen aan het eind van deze paragraaf worden behandeld.

72 HvJ 30 november 2006, zaak C-32/05, Commissie/Luxemburg, Jur. 2006, p. I-11323.
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8.4  Artikel 4 als geheel beschouwd

In deze subparagraaf wordt ten eerste ingegaan op de stellingname van een aan-
tal relevante instanties ten aanzien van de verplichtingen van artikel 4 als geheel. 
Hierbij komen de visies van het Hof van Justitie, het Parlement, de Commissie en 
de lidstaten op de kwalificatie van deze verplichtingen aan de orde. Vervolgens 
wordt ingegaan op de bewoordingen die de verplichtingen van lid 1 gemeen-
schappelijk hebben en de invloed daarvan op de kwalificatie van die verplich-
tingen.

8.4.1  Het Europese Hof van Justitie

Er is tot dusver slechts één arrest gewezen door het Hof van Justitie, dat (indi-
rect) ingaat op de kwalificatie van de verplichtingen van de KRW.73 Dit arrest gaat 
bovendien in op de verplichting tot omzetting van de KRW in het nationale recht 
en niet direct op het bereiken van een feitelijke toestand. Het betreft een bui-
tengewoon ingewikkeld arrest, hetgeen vooral te maken heeft met de ingewik-
kelde samenhang tussen de verschillende verplichtingen in de KRW en het feit 
dat het Hof zich in haar oordeel moet beperken tot een kwalificatie van slechts 
enkele verplichtingen uit dat samenstel. Hoewel een oordeel over artikel 4 voor 
de hand zou liggen, komt het Hof daaraan niet toe. Dat komt doordat het expliciet 
overweegt dat een oordeel over die verplichtingen buiten het voorwerp van de 
betreffende procedure valt.74 Het Hof wordt slechts gevraagd een oordeel te ge-
ven over de artikelen 2, 3 lid 4, 7 lid 2 en 14; niet over artikel 4. Toch valt uit de 
overwegingen van het Hof en de advocaat-generaal het een en ander af te leiden 
met betrekking tot de kwalificatie van deze relevante verplichtingen als inspan-
nings- of resultaatsverplichting.

Bij de beantwoording van de vraag of sommige definities (het gaat dan met name 
om ‘stroomgebied’, ‘goed ecologisch potentieel’ en ‘goede chemische toestand’) 
van artikel 2 in de nationale wetgeving moeten worden omgezet, kunnen de 
 advocaat-generaal en – in haar voetspoor – het Hof niet voorbij aan een oordeel 
over artikel 4. De AdvocaatGeneraal merkt ook op: artikel 2 kan niet buiten de 
context ervan (met name artikel 4) worden gelezen.75 Omdat artikel 2 slechts 
definities bevat, zou men kunnen denken dat letterlijk overnemen daarvan in 
de nationale wetgeving niet verplicht is (op dat standpunt stelde zich ook de be-
treffende lidstaat Luxemburg). Het Hof is mijns inziens echter van mening dat 
in elk geval artikel 4 dient omgezet te worden in nationale wetgeving. Hij kan 
daar echter in dit arrest geen oordeel over geven. Het probleem is dat, indien 

73 HvJ 30 november 2006, zaak C-32/05, Commissie/Luxemburg, Jur. 2006, p. I-11323.
74 Zie r.o. 60 van het arrest.
75 Punt 75 van de conclusie.
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artikel 4 omgezet moet worden, artikel 2 dat ook moet. Dat komt omdat zonder 
artikel 2 de inhoud van de waterkwaliteitsnormen uit artikel 4 onduidelijk en on-
volledig zou zijn. Zo definieert bijvoorbeeld artikel 2, punt 22, goede ecologische 
toestand als de toestand van een overeenkomstig bijlage V als goed ingedeeld 
oppervlaktewaterlichaam. Artikel 2, punt 23, bepaalt dat goed ecologisch poten-
tieel de toestand is van een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam, aldus 
ingedeeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van bijlage V waarin de 
nadere voorwaarden voor de analyse, de klasse-indeling en de controle van de in 
de richtlijn bedoelde waterlichamen zijn vastgesteld. Artikel 2, punt 24, defini-
eert goede chemische toestand van oppervlaktewater als de chemische toestand 
die vereist is om te voldoen aan de milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, 
vastgesteld in artikel 4, lid 1, sub a, dat wil zeggen de chemische toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam waarin de concentraties van verontreinigende stoffen 
niet boven de milieukwaliteitsnormen liggen die zijn vastgesteld in bijlage IX, 
en overeenkomstig artikel 16, lid 7, of in andere relevante Europese wetgeving 
waarbij op Unieniveau milieukwaliteitsnormen zijn vastgelegd. Evenzo bepaalt 
artikel 2, punt 25, dat goede chemische toestand van grondwater de chemische 
toestand is van een grondwaterlichaam dat aan alle in de tabel in punt 2.3.2 van 
bijlage V genoemde voorwaarden voldoet.76

Er wordt geconcludeerd dat het samenspel van de artikelen 2 en 4 waterkwali-
teitsnormen bevat (het Hof lokaliseert die in artikel 4,77 de AdvocaatGeneraal in 
artikel 278 ) die de lidstaten binnen de – met name in artikel 4 – gestelde termij-
nen dienen te bereiken.79 Artikel 2, gelezen in samenhang met bijvoorbeeld arti-
kel 4, zou de lidstaten dus verplichtingen opleggen.80 Dit klinkt enigszins vreemd, 
artikel 2 bevat immers slechts definities. Bij de kwalificatie van verplichtingen in 
andere richtlijnen, gaat het telkens om artikelen die op geheel andere wijze zijn 
geformuleerd dan artikel 2 en waarin bepaalde handelingen worden aangegeven 
die lidstaten verrichten. Zoals in hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2 is aangegeven, zijn 
die verplichtingen meestal van de vorm ‘De lidstaten nemen de nodige maatrege-
len om te bewerkstelligen dat…’. Het lijkt mij dat een verplichting in het algemeen 
sowieso een werkwoordsvorm moet bevatten, liefst een imperatief. De bedoelde 
definities in artikel 2 lijken daar niet in het minst op. Artikel 4 komt veel dichter 
in de buurt: ‘de lidstaten dienen de nodige maatregelen ten uitvoer te leggen ter 
voorkoming van achteruitgang van de toestand van oppervlaktewateren, grond-
water en beschermde gebieden, en deze te verbeteren en opnieuw op de in de 
richtlijn (…) gedefinieerde kwaliteitsniveaus te brengen’, in de woorden van het 

76 Punt 10 van de conclusie.
77 R.o. 5 van het arrest.
78 Punt 75 van de conclusie.
79 Punt 75 van de conclusie.
80 R.o. 63 van het arrest.
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Hof.81 Hoewel het mijns inziens dus veel logischer zou zijn te concluderen dat 
artikel 4 verplichtingen bevat, valt deze gang van zaken te begrijpen in het licht 
van de noodzakelijke kunstgreep. Er werd immers om een oordeel gevraagd over 
artikel 2 en niet over artikel 4.

Hoe dit ook zij, van belang is hier dat het Hof aanneemt dat de KRW verplich-
tingen bevat. Waar deze verplichtingen precies gelokaliseerd moeten worden 
in het samenstel van de artikelen 2 en 4 laat ik hier verder even achterwege. 
Interessanter is het oordeel dat het Hof geeft over deze verplichtingen: volgens 
het Hof zijn deze verplichtingen ten eerste ‘nauwkeurig bepaald’. Ten tweede 
moeten de verplichtingen binnen de gestelde termijn worden nagekomen.82 Hier 
vinden we twee sterke aanwijzingen om te concluderen dat de verplichtingen die 
het Hof bedoelt, resultaatsverplichtingen zijn.

Verder valt uit de structuur van de redenering van het Hof nog een extra aan-
wijzing te halen om tot resultaatsverplichtingen te concluderen. Het Hof begint 
met op te merken dat de KRW verplichtingen uit beide categorieën bevat (in-
spannings- en resultaatsverplichtingen).83 Vervolgens concludeert het Hof dat de 
meeste bepalingen in de KRW behoren tot de categorie van bepalingen waar-
bij van de lidstaten wordt geëist, de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn 
om te waarborgen dat bepaalde soms algemeen geformuleerde doelstellingen 
worden bereikt, en waarbij aan deze staten een bepaalde beoordelingsruimte 
wordt gelaten ter zake van de aard van de te nemen maatregelen (inspannings-
bepalingen dus).84 Hierná pas gaat het Hof in op de verplichtingen die gelezen 
kunnen worden in het samenstel van de artikelen 2 en 4. Het Hof contrasteert 
de verplichtingen van de artikelen 2 en 4 nu dus met de categorie inspannings-
verplichtingen. Hierin zou mijns inziens een argument kunnen schuilen voor een 
kwalificatie als resultaatsverplichtingen.

Hoewel de verschillende verplichtingen uit artikel 4 hieronder nog afzonderlijk 
worden besproken, lijkt deze jurisprudentie in elk geval niet in de weg te staan 
aan de kwalificatie van de betreffende verplichtingen als resultaatsverplichtin-
gen.

8.4.2  Het Europees Parlement en de Europese Commissie

Op 6 maart 2002 stelden twee leden van het Europees Parlement de Commissie 
de vraag85 of artikel 4 van de KRW een inspannings- of een resultaatsverplichting 

81 R.o. 7 van het arrest.
82 R.o. 63 van het arrest.
83 R.o. 42 van het arrest.
84 R.o. 43 van het arrest.
85 Schriftelijke vraag nr. E-0630/02 van Alexander de Roo (Verts/ALE) en Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).
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is. In de vraag werd gesteld: ‘het Europees Parlement is van mening dat artikel 4 
uit de Kaderrichtlijn Water een resultaatsverplichting is’ en dat ‘gezien de gekozen 
formulering (…) die resultaatsverplichting des te meer [geldt] voor beschermde 
gebieden’. De Commissie antwoordde daarop:86

‘Deze doelstellingen zijn wettelijk bindend en vormen geen vrijblijvende 
streefdoelen. Er is slechts een beperkt aantal afwijkingen mogelijk, waarbij 
moet worden voldaan aan de in artikel 4, lid 4 tot en met 8, van de richtlijn 
genoemde voorwaarden, namelijk: (4): verlenging van de termijnen; (5): min-
der strenge milieudoelstellingen; (6): tijdelijke achteruitgang; (7): afwijking 
van de doelstellingen ten gevolge van nieuwe veranderingen van de fysische 
kenmerken en afwijking van het beginsel van het voorkomen van achteruit-
gang (wijziging van zeer goede toestand van een oppervlaktewaterlichaam 
naar goede toestand) ten gevolge van nieuwe duurzame activiteiten van men-
selijke ontwikkeling. Bij het toestaan van een dergelijke afwijking voor een 
bepaald waterlichaam moeten de lidstaten ervoor zorg dragen dat zulks het 
bereiken van de doelstellingen van deze richtlijn in andere waterlichamen in 
hetzelfde stroomgebiedsdistrict niet blijvend verhindert of in gevaar brengt 
en verenigbaar is met de andere Gemeenschapsvoorschriften op milieugebied 
(lid 8).’

Tijdens een andere gelegenheid87 heeft een vooraanstaand ambtenaar van de 
Commissie88 zich in soortgelijke zin uitgesproken over de kwalificatie van ar-
tikel 4 KRW.89 Gevraagd of het artikel inspannings of resultaatsverplichtingen 
bevat, antwoordde de ambtenaar dat de doelstellingen ‘binding obligations’ zijn, 
maar dat er tegelijkertijd ‘flexibility [is] regarding the tools how to achieve them’. 
Volgens hem vormt artikel 4 ‘no self-service supermarket where you take it or 
leave it as you please’ en kan juridische actie niet uitblijven wanneer niet aan de 
verplichtingen is voldaan.

Uit deze antwoorden van de Commissie kan mijns inziens geen heel duidelijke 
stellingname worden afgeleid ten aanzien van de vraag of het hier resultaats- 
of inspanningsverplichtingen betreft. Beide soorten verplichtingen zijn immers 
‘wettelijk bindend en vormen geen vrijblijvende streefdoelen’. Wel geeft de 
Commissie aan dat er – behoudens de uitzonderingsmogelijkheden die de KRW 
zelf biedt – geen afwijkingsmogelijkheden zijn van de milieudoelstellingen en dat 
er afgerekend zal worden op het bereiken van die doelen.

86 Antwoord nr. E-0630/2002 van mevrouw Wallström namens de Commissie van 26 april 2002, PB C 
277 E van 14 november 2002, p. 67.

87 ‘Perspectives for European Water Management Law’, jaarlijks congres van de Europäische 
Rechtsakademie over Europees waterbeheer, Brussel, 23 & 24 april 2009. De bijdrage was getiteld 
‘State of play of water management law at the European Community level and projects’.

88 Helmut Blöch, Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, directoraat D: Water, plaatsver-
vangend afdelingshoofd.

89 De ambtenaar sprak hier op eigen titel.
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8.4.3  De lidstaten

In een rechtsvergelijkend onderzoek naar de implementatie van de Kaderrichtlijn 
water, werd in 2008 aan waterbeheerders en juridische experts uit een vijftal 
lidstaten de vraag gesteld of artikel 4 inspannings- of resultaatsverplichtingen 
bevat. Ook werd gekeken of de betreffende lidstaten de verplichtingen hadden 
vormgegeven in hun nationale wetgeving als richtwaarden of als grenswaarden. 
Hieronder zijn de resultaten weergegeven.90

Land Soort verplichting

Nederland
Eerst: inspanningsverplichting
Nu: resultaatsverplichting

Duitsland (Nordrhein-Westfalen) Resultaatsverplichting

Frankrijk Resultaatsverplichting

Verenigd Koninkrijk (Engeland & Wales) Resultaatsverplichting (waarschijnlijk)

Luxemburg Resultaatsverplichting

België (Vlaanderen) Inspanningsverplichting (waarschijnlijk)

België (Wallonië) Inspanningsverplichting

Italië Resultaatsverplichting (waarschijnlijk)

Roemenië Resultaatsverplichting (waarschijnlijk)

Spanje Resultaatsverplichting

Portugal Inspanningsverplichting

Het valt op dat de meeste landen van mening leken te zijn dat artikel 4 resul-
taatsverplichtingen bevat. Zij implementeren de KRW ook middels grenswaar-
den, hetgeen dit standpunt lijkt te ondersteunen. De Nederlandse overheid heeft 
hier een andere positie ingenomen dan de andere landen. Zoals ook bleek toen 
in 2003 de KRW in Nederland werd geïmplementeerd door invoering van de 
Implementatiewet EGkaderrichtlijn water, ging de regering ervan uit dat arti-
kel 4 – behoudens ten aanzien van de beschermde gebieden – inspanningsver-
plichtingen bevat.91 Inmiddels is dit standpunt veranderd. Na advisering door de 
Raad van State,92 gaat de Nederlandse regering er nu tevens van uit dat artikel 4 
resultaatsverplichtingen bevat.93 De lidstaten lijken dus op één lijn te zitten wat 
betreft de kwalificatie van artikel 4 KRW.

90 Keessen e.a. 2010. Een deel van deze gegevens stamt al uit 2008 (Uitenboogaart e.a. 2009, p. 198). 
Sommige lidstaten kunnen in de tussentijd hun mening hebben bijgesteld.

91 MvT bij de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water, Kamerstukken II 2002/03, 28 808, nr. 3, p. 5.
92 Advies Raad van State over het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, nr. W08.09.0109/

IV, p. 7, bijlage bij Kamerstukken II  2009/10, 27 625, nr. 154.
93 Nader rapport bij het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (hierna: BKMW), p. 6, bijlage 

bij Kamerstukken II  2009/10, 27 625, nr. 154. De regering gaat in deze versie van het BKMW door 
met een implementatie door middel van richtwaarden. Zoals in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3 is uit-
gewerkt, verschilt de Nederlandse definitie van ‘richtwaarde’ echter van de Europese. De regering 
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Het verdient verder opmerking dat uit de gesprekken bleek dat velen een onder-
scheid maken tussen de verplichtingen ten aanzien van de ecologie en de overige 
in artikel 4 besloten verplichtingen. Zij zijn van mening, dat het niet zo kan zijn 
dat de eerstgenoemde soort verplichtingen resultaatsverplichtingen zijn. De geïn-
terviewden voeren daarbij aan dat deze verplichtingen simpelweg onmogelijk te 
garanderen zijn, omdat de natuur zelf een erg grote invloed heeft op de ecologische 
toestand, waardoor deze, onafhankelijk van inspanningen van mensen, fluctueert. 
De overige verplichtingen zijn in hun ogen wel resultaatsverplichtingen.

8.4.4  De bewoordingen van artikel 4

De bewoordingen van artikel 4 lid 1 kunnen zorgen voor enige onduidelijkheid 
bij het vaststellen van het bij de verplichtingen behorende resultaat. Zoals hier-
boven al is gesignaleerd, gelden de verplichtingen van lid 1 ‘bij de tenuitvoerleg-
ging van het in het stroomgebiedbeheerplan omschreven maatregelenprogram-
ma’. Bovendien is het zo dat bij de hierboven geïdentificeerde verplichtingen 1, 
5 en 9 de lidstaten ‘de nodige maatregelen ten uitvoer leggen ter/om/met de 
bedoeling om’ aan de verplichtingen te voldoen. Hierdoor heeft de Nederlandse 
regering eerder de stelling betrokken dat het bij de verplichtingen behorende 
resultaat is: het nemen van de maatregelen waarop de lidstaten zichzelf vastleg-
gen in de stroomgebiedbeheerplannen. Het gevolg daarvan is, dat de hierboven 
geïdentificeerde verplichtingen eerder achterliggende streefdoelen worden. Het 
is de vraag of dit standpunt juist is. Ook oudere richtlijnen kenden een soortge-
lijke formulering van de verplichtingen. Zo stellen artikel 5 VWR en artikel 5 SWR 
dat de lidstaten programma’s opstellen teneinde een bepaalde watertoestand te 
bereiken. Verder stellen artikel 4 lid 1 DWR en artikel 4 lid 1 ZWRO dat de lidsta-
ten de nodige maatregelen nemen om een bepaalde watertoestand te bereiken. 
Zoals hierboven94 is betoogd, is het bij de verplichtingen behorende resultaat dat 
een bepaalde watertoestand wordt bereikt en niet slechts dat de maatregelen 
worden getroffen. Mijns inziens is de stellingname van de Nederlandse regering 
dan ook onjuist en is het bij de verplichtingen van artikel 4 behorende resultaat 
telkens het bereiken van een bepaalde watertoestand.

Zoals hierboven is aangegeven, maakten zowel het Europees Parlement als de 
Nederlandse regering een onderscheid tussen de verplichtingen ten aanzien van 
beschermde gebieden en de overige verplichtingen van artikel 4. Dit onderscheid 

motiveert in het Nader rapport dat afwijking van deze waarden slechts is toegestaan in de gevallen 
die in de KRW zijn opgesomd. Dit is ook vastgelegd in art. 2 BKMW. In wezen gaat het hier dus om 
grenswaarden, volgens de Europese definitie. Aangezien dit een onduidelijke gang van zaken is, 
heeft de regering – op aandringen van de Tweede Kamer – toegezegd de definities in lijn te brengen 
met het Europese recht (zie <www.vemw.nl/cms/showpage.aspx?id=1250>).

94 Respectievelijk in de paragrafen 3.2.4, 4.2.4, 5.2.4 en 6.2.4.
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is ook in de literatuur gemaakt95 en is hoogstwaarschijnlijk ingegeven door een 
verschil in bewoordingen tussen beide bepalingen. Dit verschil komt op het vol-
gende neer. In essentie luidt de verplichting ten aanzien van alle wateren behalve 
beschermde gebieden: ‘de lidstaten beschermen, verbeteren en herstellen wa-
teren met de bedoeling om een goede watertoestand te bereiken’. Ten aanzien 
van de beschermde gebieden luidt de verplichting in essentie: ‘de lidstaten vol-
doen aan alle normen en doelstellingen’. Het belangrijkste verschil tussen beide 
bewoordingen ligt derhalve in het gebruik van de woorden ‘met de bedoeling’. 
Deze bewoordingen zouden aanleiding kunnen geven om te concluderen dat het 
moet gaan om een streven naar een resultaat en niet zozeer om het bereiken er-
van. Vergelijk de jurisprudentie over artikel 4 lid 4 van de Vogelrichtlijn,96 welke 
reeds behandeld werd in hoofdstuk 2. Een taalkundige analyse van de bewoor-
dingen van deze verplichtingen leert echter dat deze conclusie onjuist zou zijn.97 
Hieronder wordt uitgelegd waarom dat zo is.

Volgens Veltman kan het niet zo zijn dat de verwarrende bewoordingen van ar-
tikel 4 KRW het gevolg zijn van een slordige wijze van wetgeven.98 Bij de tot-
standkoming van de KRW is immers uitvoerig gediscussieerd over artikel 4. Een 
analyse van de wetsgeschiedenis laat zien dat er inderdaad gedurende het tot-
standkomingsproces verschillende bewoordingen de revue zijn gepasseerd. De 
verschillende Nederlandse bewoordingen zijn opgenomen in bijlage I bij dit on-
derzoek. De analyse laat zien dat waar nu ‘met de bedoeling om’ staat, in alle eer-
dere tekstversies ‘teneinde’ stond. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Europese 
wetgever dus inderdaad de intentie heeft gehad hiermee een zwakkere verplich-
ting aan te duiden.

Aannemende dat de formulering van artikel 4 zeer bewust tot stand is gekomen, 
is het vervolgens vreemd te constateren dat de Nederlandse tekst van artikel 4 
eenzelfde verschil in bewoordingen kent tussen de geen-achteruitgangsbepaling 
voor grondwater en die voor oppervlaktewater (respectievelijk artikel 4 lid 1 sub 
a onder i en sub b onder i). Bij oppervlaktewater staat er ‘ter voorkoming van 
achteruitgang’, bij grondwater ‘met de bedoeling om achteruitgang te voorkomen’. 
Over een verschil in kwalificatie tussen deze beide verplichtingen wordt echter 
nooit gerept. Het is van tweeën één: ofwel het verschil in bewoordingen heeft 
consequenties voor de kwalificatie in beide gevallen, ofwel het maakt geen ver-
schil uit en beide bewoordingen worden als synoniem gebruikt.

95 Zie bijvoorbeeld Howarth 2009, p. 319-417, specifiek p. 21 en ook Grimeaud 2000, p.50.
96 HvJ 13 december 2007, zaak C-418/04, Commissie/Ierland, Jur. 2007, p. I-10947, r.o. 179. Zie met 

name ook de conclusie van de A-G, punt 96, hierbij.
97 Zie ook beknopter het advies van de Raad van State over het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water 2009, nr. W08.09.0109/IV, p. 7, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 27625, nr. 154 en ook 
Syncera Water 2005, p. 30-31.

98 Veltman 2009, p. 151.
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Een vergelijking van het artikel in verschillende taalversies99 (opgenomen in bij-
lage II bij dit onderzoek) maakt duidelijk dat het om het laatste moet gaan. De 
Nederlandse versie is de enige van de zes die onderscheid maakt tussen de be-
woordingen van beide geen-achteruitgangsbepalingen. Het ligt derhalve voor de 
hand aan te nemen dat de Europese wetgever niet heeft beoogd een verschil in 
kwalificatie aan te brengen tussen beide verplichtingen ten aanzien van het niet 
achteruitgaan van de kwaliteit. De conclusie moet veeleer zijn, dat ‘met de bedoe-
ling om’ weinig zegt over de kwalificatie van de verplichting en niet per se duidt 
op een verplichting die lichter zou zijn dan wordt aangeduid door ‘teneinde’. ‘Met 
de bedoeling om’ komt overeen met een grote hoeveelheid bewoordingen in an-
dere talen.100 Bijna al deze bewoordingen komen weer voor in andere richtlijn-
verplichtingen waarvan in eerdere paragrafen betoogd is dat het resultaatsver-
plichtingen zijn (te weten: art. 5 van de Schelpdierwaterrichtlijn, art. 5 van de 
Viswaterrichtlijn en art. 4 van de Drinkwaterrichtlijn).101 De stelling dat ‘met de 
bedoeling om’ in artikel 4 KRW duidt op een inspanningsverplichting, kan mijns 
inziens dan ook geen standhouden.102

8.4.5  Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat de meeste van de bovenstaande infor-
matie in de richting van resultaatsverplichtingen wijst. In het genoemde arrest 
van het Hof van Justitie staan hiervoor indirecte aanwijzingen. Het Europees 
Parlement lijkt expliciet deze mening zijn toegedaan, evenals een vijftal lidsta-
ten. De Europese Commissie spreekt zich hier niet duidelijk over uit, maar lijkt 
in elk geval niet naar een inspanningsverplichting te neigen. Ten slotte wordt 
duidelijk dat ook de hierboven genoemde gemeenschappelijke bewoordingen 
zich niet tegen een kwalificatie als resultaatsverplichting verzetten. Met dit in het 
achterhoofd zal in de volgende paragrafen ingegaan worden op de tien relevante 
verplichtingen die in artikel 4 KRW besloten liggen en zal per verplichting een 
kwalificatie worden gegeven.

99 De vergelijking is gemaakt tussen de Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse 
tekst.

100 Te weten ‘afin de’, ‘with the aim of’, ‘mit dem Ziel’, ‘al fine di’ en ‘con objeto de’. Doordat het ook 
voorkomt in de geen-achteruitgangbepaling voor grondwater, komt het tevens overeen met ‘pour’, 
‘to’, ‘um’, ‘per’ en ‘para’. Deze laatste overeenkomsten komen ook voor in art. 6 lid 1 sub a GWR en 
art. 7 lid 3 ROR. Tevens volgt daaruit dat het overeenkomt met ‘for’, ‘zu’ en ‘a’.

101 Ook deze bewoordingen zijn opgenomen in bijlage II bij dit onderzoek.
102 Wanneer het echt gaat om het hebben van slechts een intentie, dan wordt ‘met de bedoeling om’ 

vertaald als ‘with intent to’, ‘avec l’intention de’, ‘con l’intento di’ en ‘con la intención de’. Zie bijvoor-
beeld de tekst onderaan deel II van de bijlage bij Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties 
voor inbreuken, PbEU 2005, L 255, p. 11-21.
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8.5  Geen achteruitgang van de oppervlaktewatertoestand

8.5.1  Inhoud van de verplichting

Ingevolge artikel 4 lid 1 sub a onder i KRW leggen de lidstaten de nodige maatre-
gelen ten uitvoer ter voorkoming van achteruitgang van de toestand van alle op-
pervlaktelichamen. Er is enige discussie over wat deze bepaling precies vereist. 
Denkbaar is dat ‘geen verslechtering van de toestand’ dezelfde betekenis heeft als 
het standstillbeginsel in de oudere waterrichtlijnen, namelijk elke achteruitgang 
is verboden. Er wordt echter ook betoogd dat hier – wat ecologie betreft – een 
achteruitgang in toestandsklasse bedoeld wordt.103 Zoals in paragraaf 8.7 duide-
lijk zal worden, zijn er vijf verschillende toestandsklassen aangaande de ecolo-
gische kwaliteit. Geen achteruitgang van de toestand zou dan betekenen dat er 
wel een ecologische achteruitgang mag plaatsvinden, mits die niet zover gaat dat 
een waterlichaam in een lagere toestandsklasse komt. In een vergelijkend onder-
zoek kwam naar voren dat van de vijf onderzochte landen Nederland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken allen uitgaan van een verslechtering per 
toestandsklasse. Alleen Duitsland gaat uit van de stelling dat alle verslechtering 
vermeden moet worden.104 

8.5.2  Relevantie van de verplichting

Wanneer uit een ander land meer verontreiniging binnenkomt, zal het voor een 
lidstaat moeilijker zijn aan deze verplichting te voldoen. Een verhoging van de 
verontreiniging kan immers een achteruitgang (in toestandsklasse) betekenen.

8.5.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting achteruitgang van de toestand van de oppervlaktewaterlichamen 
te voorkomen, kent enkele redelijk gedetailleerd uitgewerkte voorbehouden (zie 
art. 4 lid 1 sub a onder i KRW). Deze voorbehouden gelden per waterlichaam. 
Ten eerste bestaat de mogelijkheid van een tijdelijke achteruitgang op grond van 
artikel 4 lid 6 en ten tweede biedt lid 7 een ontsnappingsclausule in het geval 
van nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van het waterlichaam en 
nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling. Gebruikmaking van 
deze uitzonderingsbepalingen mag er niet toe leiden dat het bereiken van de 
doelstellingen in andere waterlichamen blijvend wordt verhinderd of in gevaar 
wordt gebracht en moet verenigbaar zijn met de andere Europese voorschriften 
op milieugebied (art. 4 lid 8 KRW).

103 Zie voor een bespreking van deze discussie bijvoorbeeld Keessen e.a. 2010, p. 210.
104 Zie Uitenboogaart e.a. 2009. 
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8.5.3.1  Tijdelijke achteruitgang
De lidstaten hebben de mogelijkheid de toestand van een waterlichaam tijdelijk 
achteruit te laten gaan. Deze achteruitgang moet dan wel het gevolg zijn van om-
standigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of overmacht voordoen en 
die uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijze waren te voorzien,105 of van omstan-
digheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen 
(art. 4 lid 6 KRW). De lidstaat dient vervolgens alle haalbare stappen te nemen 
om verdere achteruitgang van de toestand te voorkomen en zo het bereiken van 
de doelstellingen van de KRW voor andere, niet door die omstandigheden ge-
troffen waterlichamen, niet in het gedrang te brengen (art. 4 lid 6 sub a KRW). 
De gevolgen van uitzonderlijke of redelijkerwijs niet te voorziene omstandighe-
den moeten jaarlijks worden geëvalueerd en alle haalbare maatregelen moeten 
worden genomen om het waterlichaam zo snel als redelijkerwijs haalbaar is te 
herstellen in de toestand waarin het zich bevond voordat de effecten van die om-
standigheden intraden (art. 4 lid 6 sub d KRW).

8.5.3.2  Veranderingen van fysische kenmerken en nieuwe duurzame activiteiten
Het is de lidstaten tevens toegestaan om de toestand van een oppervlaktewaterli-
chaam achteruit te laten gaan, indien dit het gevolg is van nieuwe veranderingen 
van de fysische kenmerken van het oppervlaktewaterlichaam (art. 4 lid 7 KRW). 
In dat geval moeten de redenen voor die veranderingen van hoger openbaar be-
lang zijn en/of moet het nut van het zorgen voor geen achteruitgang voor milieu 
en samenleving worden overtroffen door het nut van de nieuwe veranderingen 
voor de gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid van de mens 
of duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub c KRW). Tevens mag het nuttige doel 
dat met die veranderingen van het waterlichaam wordt gediend, vanwege tech-
nische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten niet bereikt kunnen worden 
met andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen (art. 4 lid 7 sub d 
KRW). De lidstaten moeten bij gebruikmaking van deze uitzonderingsmogelijk-
heid alle haalbare stappen ondernemen om de negatieve effecten op de toestand 
van het waterlichaam tegen te gaan (art. 4 lid 7 sub a KRW). In deze gevallen is 
het de lidstaten tevens toegestaan de toestand van een oppervlaktewaterlichaam 
achteruit te laten gaan van ‘zeer goed’ naar ‘goed’, indien dit het gevolg is van 
nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling.

8.5.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 

105 Hierbij moet met name gedacht worden aan extreme overstromingen of lange droogteperioden.
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het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Allereerst moet opgemerkt worden dat deze verplichting een voorbeeld is van 
een standstillbepaling. Zoals in paragraaf 5.5.1 van hoofdstuk 2 is aangegeven, 
bevatten standstillbepalingen altijd impliciet een termijn en is deze verstreken 
bij het van kracht worden van de bepaling. Hiernaast dient beschouwd te wor-
den of het beoogde resultaat helder en ondubbelzinnig geformuleerd is. Het lijkt 
ondubbelzinnig te eisen dat de toestand niet mag verslechteren. Zoals in para-
graaf 8.5.1 duidelijk werd, is er echter enige discussie over de vraag wanneer, 
ecologisch gezien, sprake is van een verslechtering. Voorlopig is nog niet duide-
lijk of iedere verslechtering verboden is, of dat een verslechtering is toegestaan, 
zolang deze binnen de huidige ecologische toestandsklasse blijft. Deze vraag zal 
de komende jaren in de jurisprudentie van de nationale rechter en het Hof van 
Justitie beantwoord moeten worden. Hier kan in elk geval wel opgemerkt wor-
den dat een interpretatie per toestandsklasse een versoepeling lijkt ten opzichte 
van de oudere waterrichtlijnen, waar immers ook kwaliteitseisen golden voor 
stoffen die mede bepalend zijn voor de goede ecologische toestand.106 Mijns in-
ziens maakt deze constatering – voor zover inderdaad eerder voorgeschreven 
kwaliteitseisen in het geding zijn – een interpretatie per toestandsklasse minder 
waarschijnlijk. Gezien de doelstelling van de KRW kan het immers nooit de be-
doeling van de richtlijn zijn geweest om een verlaging van het beschermingsni-
veau te veroorzaken.

Zoals ook is aangegeven in paragraaf 5.5.1 van hoofdstuk 2, speelt bij standstill-
bepalingen ook vaak de vraag ten opzichte van welke toestand bepaald wordt 
of sprake is van een verslechtering. Normaal gesproken is hier weinig ondui-
delijkheid over en wordt uitgegaan van de toestand zoals deze was bij het van 
kracht worden van de verplichting. Ook op dit punt bestaat bij de uitleg van de 
KRW echter discussie. Uit rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat men in som-
mige landen inderdaad uitgaat van 2000 als referentietoestand (in 2000 werd de 
KRW van kracht). In andere landen hanteert men echter 2006 (toen het moni-
toringprogramma startte) of 2012 (toen de maatregelenprogramma’s operatio-
neel werden) als referentietoestand. Weer andere landen gingen uit van 2009 als 
startjaar.107 Ook op dit punt blijft dus onduidelijkheid bestaan totdat een rechter 
zich hierover heeft uitgesproken. Wel kan opgemerkt worden dat – gezien het cy-
clische karakter van de KRW – de startdatum op de een of andere manier samen 
zou moeten hangen met de tijdsduur van de plancyclus.

106 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 197.
107 Uitenboogaart e.a. 2009.
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Alles overziend kan niet gezegd worden dat sprake is van een heel ondubbel-
zinnig geformuleerd resultaat. Dit geldt met name voor de ecologische toestand. 
Er kan echter ook niet gezegd worden dat het resultaat zó vaag omschreven is, 
dat per se sprake moet zijn van een inspanningsverplichting. In dit geval kan dit 
element dus niet goed gebruikt worden om te concluderen of sprake is van een 
inspannings- of resultaatsverplichting.

Naast deze opmerkingen over de nauwkeurigheid van het resultaat dat de ver-
plichting beoogd te bewerkstelligen, geldt dat de verplichting enkele limitatief 
opgesomde uitzonderingsbepalingen kent, die hierboven zijn weergegeven. Dit 
wijst in de richting van een resultaatsverplichting.

Het gaat dus om een niet heel nauwkeurig omschreven resultaat dat bereikt moet 
worden binnen een gestelde termijn en waarbij een lidstaat het bereiken van 
het resultaat slechts kan rechtvaardigen met een beroep op enkele in de richtlijn 
opgenomen uitzonderingsbepalingen. Dit alles overziend, moet geconcludeerd 
worden dat niet met zekerheid gezegd kan worden of sprake is van een inspan-
nings- of resultaatsverplichting.

8.6  Goede chemische toestand van het oppervlaktewater 

8.6.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 lid 1 sub a onder ii in samenhang met artikel 2 onder 18 KRW verplicht 
de lidstaten mede alle oppervlaktewateren108 te beschermen, verbeteren en her-
stellen, met de bedoeling uiterlijk in 2015 een goede chemische toestand van het 
oppervlaktewater overeenkomstig bijlage V te bereiken.

In bijlage V KRW wordt geen – voor dit onderzoek relevante – nadere invulling 
gegeven aan deze verplichting. Ingevolge artikel 2, onder 24, verkeert oppervlak-
tewater in een goede chemische toestand als de concentraties van verontreini-
gende stoffen niet boven de milieukwaliteitsnormen liggen die zijn vastgesteld in 
richtlijnen bedoeld in bijlage IX van de KRW, in artikel 16 lid 7 KRW of wanneer 
ze zijn vastgesteld in andere relevante Europese wetgeving. In bijlage IX worden 
vijf richtlijnen genoemd met milieukwaliteitsnormen.109

108 Met inbegrip van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.
109 Het gaat daarbij om de vijf dochterrichtlijnen van de Richtlijn aquatisch milieu (Richtlijn 76/464/

EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaar-
lijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, PbEG 1976, L 129, 
p. 23-29).
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 •  De richtlijn kwiklozingen110 stelt kwaliteitsdoelstellingen voor het aquatisch 
 milieu ten aanzien van kwik vast (in bijlage II). Deze zijn milieukwaliteitsnormen 
in de zin van de KRW (bijlage IX KRW). Het gaat daarbij om maximaal toegestane 
concentraties in vissen, binnenlandse oppervlaktewateren, estuariawateren, 
territoriale zeewateren en kustwateren. Ook is bepaald dat de concentratie niet 
significant mag toenemen in sedimenten of in schaal, schelp en weekdieren. Bij 
wijze van uitzondering zullen, wanneer dat om technische redenen noodzakelijk 
is, waarden die 1,5 keer zo hoog zijn worden getolereerd.

 •  De richtlijn cadmiumlozingen111 stelt kwaliteitsdoelstellingen voor het aquatisch 
milieu ten aanzien van cadmium vast (in bijlage II). Deze zijn milieukwaliteits-
normen in de zin van de KRW (bijlage IX KRW). Het gaat daarbij om maximaal 
toegestane concentraties in binnenlandse oppervlaktewateren, estuariawateren, 
territoriale zeewateren en kustwateren. Ook is bepaald dat de concentratie niet 
significant mag toenemen in sedimenten of in schaal, schelp en weekdieren. Op 
grond van de kwikrichtlijn112 kiezen lidstaten enkele kwaliteitsdoelstellingen uit 
bijlage II van de richtlijn kwiklozingen voor zelf aangewezen beïnvloede gebie-
den. Het gaat daarbij dus ook om maximaal toegestane concentraties in vissen, 
binnenlandse oppervlaktewateren, estuariawateren, territoriale zeewateren en 
kustwateren. Bij wijze van uitzondering zullen, wanneer dat om technische re-
denen noodzakelijk is, waarden die 1,5 keer zo hoog zijn worden getolereerd.

 •  De richtlijn hexachloorcyclohexaanlozingen113 stelt kwaliteitsdoelstellingen voor 
het aquatisch milieu ten aanzien van hexachloorcyclohexaan vast (in bijlage II). 
Deze zijn milieukwaliteitsnormen in de zin van de KRW (bijlage IX KRW). Het 
gaat daarbij om maximaal toegestane concentraties in binnenlandse opper-
vlaktewateren, estuariawateren en territoriale zeewateren. Ook is bepaald dat 
de concentratie niet significant mag toenemen in sedimenten en/of in schaal, 
schelp- en/of weekdieren en/of vis.

 •  De richtlijn lozing van gevaarlijke stoffen114 stelt (in rubriek B van bijlage II) 
kwaliteitsdoelstellingen vast voor het aquatisch milieu ten aanzien van bepaalde 
gevaarlijke stoffen.115 Deze zijn milieukwaliteitsnormen in de zin van de KRW 
(bijlage IX KRW). Het gaat daarbij om maximaal toegestane concentraties in vis-
sen, binnenlandse oppervlaktewateren, estuariawateren, territoriale zeewate-
ren en kustwateren. Ook is bepaald dat de concentratie dichloorbifenyltrichloor-
ethaan en pentachloorfenol niet significant mag toenemen in water (alleen bij 
dichloorbifenyltrichloorethaan), sedimenten en/of weekdieren en/of schaal- en 
schelpdieren en/of vissen. Bij wijze van uitzondering zullen, wanneer dat om 

110 Richtlijn 82/176/EEG van de Raad van 22 maart 1982 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoel-
stellingen voor kwiklozingen afkomstig van de sector elektrolyse van alkalichloriden, PbEG 1982, 
L 81, p. 29-34.

111 Richtlijn 83/513/EEG van de Raad van 26 september 1983 betreffende grenswaarden en kwaliteits-
doelstellingen voor lozingen van cadmium, PbEG 1983, L 291, p. 1-8.

112 Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoel-
stellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden, 
PbEG 1984, L 74, p. 49-54.

113 Richtlijn 84/491/EEG van de Raad van 9 oktober 1984 betreffende de grenswaarden en kwaliteits-
doelstellingen voor de lozing van hexachloorcyclohexaan, PbEG 1984, L 274, p. 11-17.

114 Richtlijn 86/280/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoel-
stellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende 
gevaarlijke stoffen, PbEG 1986, L 181, p. 16-27.

115 Deze stoffen zijn gekozen uit stoffen die vallen onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG.
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technische redenen noodzakelijk is, waarden die 1,5 keer zo hoog zijn worden 
getolereerd.

Op grond van artikel 16 lid 7 KRW is in 2008 de Richtlijn prioritaire stoffen116 
(RPS) vastgesteld. In 2012 worden alle vijf de bovenstaande richtlijnen inge-
trokken door deze nieuwe richtlijn (art. 12 lid 1 RPS), maar reeds sinds de in-
werkingtreding van de RPS zijn de bijlagen van die vijf richtlijnen met daarin 
de milieukwaliteitsnormen, geschrapt (art. 11 RPS). Wat betreft de ‘andere 
relevante communautaire wetgeving’ waarin milieukwaliteitsnormen zijn 
vastgelegd, wordt wel verwezen naar de Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de 
Nitraatrichtlijn.117 Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, bevatten deze richtlijnen 
geen voor dit onderzoek relevante verplichtingen. Dat betekent dat momenteel 
alleen de RPS milieukwaliteitsnormen bevat voor de verdere invulling van de in 
deze paragraaf behandelde KRW-verplichting. De RPS bevat milieukwaliteitsnor-
men voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen. Deze 
normen zijn opgenomen in deel A van bijlage I bij de RPS. Het gaat om jaarge-
middelden en maximaal toegestane concentraties in landoppervlaktewateren en 
andere oppervlaktewateren voor 33 stoffen.118

8.6.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar de con-
centratie van de in bijlage I RPS genoemde stoffen toeneemt, is het mogelijk dat 
dit water over de grens terechtkomt. In dat geval wordt het voor de betreffende 
lidstaat moeilijker om ervoor te zorgen dat al het oppervlaktewater in een goede 
chemische toestand verkeert.

8.6.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting in 2015 een goede chemische toestand van het oppervlaktewater 
te bewerkstelligen kent enkele redelijk gedetailleerd uitgewerkte voorbehouden 
(zie art. 4 lid 1 sub a onder ii KRW). Deze voorbehouden gelden per waterli-
chaam. Ten eerste bestaat de mogelijkheid van verlenging van de termijn op 
grond van artikel 4 lid 4 en ten tweede119 is er de mogelijkheid van doelverlaging 

116 Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieu-
kwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de 
Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot 
wijziging van Richtlijn 2000/60/EG, PbEU 2008, L 348, p. 84-97.

117 Grimeaud 2001, p. 45.
118 Bij geen enkele meting mogen maximaal toegestane concentraties overschreden worden; tevens 

moet het gemiddelde van alle metingen in een jaar onder het jaargemiddelde blijven.
119 Deze volgorde betekent niet, dat er ook een volgorde is waarin de lidstaten de uitzonderingen moe-

ten afgaan. Volgens het betreffende Guidance Document (Guidance Document No. 20. Guidance 
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op grond van lid 5. Gebruikmaking van deze uitzonderingsbepalingen mag er 
niet toe leiden dat het bereiken van de doelstellingen in andere waterlichamen 
blijvend wordt verhinderd of in gevaar wordt gebracht en moet verenigbaar zijn 
met de andere Europese voorschriften op milieugebied (art. 4 lid 8 KRW). Verder 
geldt er op basis van de Richtlijn prioritaire stoffen (hierna: RPS) nog een uitzon-
deringsbepaling voor grensoverschrijdende verontreiniging.

8.6.3.1  Termijnverlenging
De lidstaten hebben de mogelijkheid de termijn twee maal met een periode van 
zes jaren te verlengen (art. 4 lid 4 sub c jo. art. 13 lid 7 KRW). Dat betekent dat 
een goede chemische toestand van het oppervlaktewater uiterlijk in 2027 in 
alle waterlichamen moet zijn gerealiseerd. Wanneer echter de natuurlijke om-
standigheden van dien aard zijn dat de doelstellingen niet binnen die termijn 
kunnen worden bereikt, is verdere verlenging mogelijk (art. 4 lid 4 sub c KRW). 
Verlenging is slechts mogelijk indien de goede chemische toestand in het betref-
fende waterlichaam redelijkerwijze niet in 2015 bereikt kan zijn vanwege techni-
sche onhaalbaarheid, onevenredige kostbaarheid of natuurlijke omstandigheden 
(art. 4 lid 4 sub a KRW).

8.6.3.2  Doelverlaging
De lidstaten hebben de mogelijkheid om voor een waterlichaam minder strenge 
doelstellingen vast te stellen dan in lid 1 worden voorgeschreven (art. 4 lid 5 
KRW). Dit komt erop neer dat de lidstaten voor de 33 stoffen in deel A van bij-
lage I bij de RPS andere jaargemiddelden en maximaal toegestane concentraties 
mogen vaststellen. Bij het vaststellen van deze lagere waarden, moet er wel voor 
gezorgd worden dat de best haalbare chemische toestand wordt bereikt (art. 4 
lid 5 sub b KRW). Doelverlaging bij een waterlichaam is slechts mogelijk indien 
het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen niet haalbaar of onevenredig 
kostbaar zou zijn vanwege zijn natuurlijke gesteldheid of vanwege aantasting 
door menselijke activiteiten. Indien de doelverlaging te wijten is aan menselijke 
activiteiten, geldt dat die activiteiten niet vervangen moeten kunnen worden 
door andere minder schadelijke activiteiten die in dezelfde ecologische en soci-
aal-economische behoeften voorzien (art. 4 lid 5 sub a KRW) en dat de effecten 
van die activiteiten niet redelijkerwijze te vermijden mogen zijn (art. 4 lid 5 sub b 
KRW). Elke zes jaar moet beoordeeld worden of de doelstellingen van de RPS 
inmiddels wel gehaald kunnen worden (art. 4 lid 5 sub d KRW). Doelverlaging 
mag niet leiden tot een verdere achteruitgang van de chemische toestand van het 
waterlichaam (art. 4 lid 5 sub c KRW).

Document on Exemptions to the Environmental Objectives, paragraaf 3.3.1) is er geen hiërarchie 
tussen beide mogelijkheden.



De relevante Europese verplichtingen en hun kwalificatie

142

8.6.3.3  Grensoverschrijdende verontreiniging
Het is de lidstaten toegestaan om ook na uitstel en doelverlaging120 niet aan de 
onderhavige verplichting te voldoen, indien dit het gevolg is van een buiten hun 
rechtsmacht gelegen verontreinigingsbron en zij door die grensoverschrijdende 
verontreiniging niet in staat waren effectieve maatregelen te nemen om aan de 
onderhavige verplichting te voldoen (art. 6 lid 1 RPS). De lidstaat moet wel kun-
nen aantonen dat hij zich heeft ingezet voor een coördinatie van de maatregelen
programma’s van alle betrokken lidstaten (art. 6 lid 1 sub c RPS jo. art. 3 lid 4 
KRW).121 Artikel 3 lid 4 KRW biedt hiertoe wat tips: er kan gebruik gemaakt 
worden van bestaande structuren die in het kader van internationale overeen-
komsten gevormd zijn122 en de lidstaten kunnen de Commissie verzoeken op te 
treden om het opstellen van de maatregelenprogramma’s te vergemakkelijken. 
Mijns inziens betekent dit, dat een lidstaat zich slechts succesvol op deze uit-
zonderingsbepaling kan beroepen indien hij daadwerkelijk getracht heeft via de 
bestaande internationale organisaties tot coördinatie te komen en – bij gebrek 
aan succes – de Commissie heeft verzocht op te treden.

8.6.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.6.1, is het bij deze verplichting behorende resul-
taat het bereiken van een bepaalde watertoestand. Deze watertoestand bestaat 
erin dat aan de in deel A van bijlage I bij de RPS genoemde jaargemiddelden en 
maximaal toegestane concentraties van de 33 daarin opgesomde stoffen is vol-
daan. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit resultaat te berei-
ken: is er sprake van een inspannings- of een resultaatsverplichting?

Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 
het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Als eerste kan opgemerkt worden dat een analyse van de gebruikte bewoordin-
gen zich niet verzet tegen een kwalificatie als resultaatsverplichting (zie hierover 
ook paragraaf 8.4.4). Het nagestreefde resultaat is concreet gezegd, dat het water 
in de lidstaten voldoet aan een lijst op Europees niveau vastgestelde waarden. Het 

120 Dat eerst uitstel en doelverlaging moeten worden toegepast, volgt uit art. 6 lid 1 sub c RPS.
121 Wanneer niet-lidstaten betrokken zijn, streven de lidstaten naar andere vormen van passende coör-

dinatie (art. 3 lid 5 KRW).
122 Daarbij moet – in het geval van Nederland – met name gedacht worden aan instanties als de 

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn, de Internationale Maascommissie, de 
Internationale Scheldecommissie en de Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie.
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gaat dus om nauwkeurig bepaalde, concrete resultaten die bestaan uit gedetail-
leerde eisen. Hoewel het gaat om een ingewikkelde verplichting, waarbij meer-
dere richtlijnen en bijlagen moeten worden geraadpleegd, zijn de uiteindelijke 
eisen die daaruit gedestilleerd kunnen worden gevat in helder en ondubbelzin-
nig geformuleerde bewoordingen. Dit is anders bij de uitzonderingsbepalingen, 
waarbij de lidstaten enige vrijheid hebben in het toepassen van termijnverlen-
ging en doelverlaging. Het is immers op voorhand niet duidelijk wanneer verbe-
teringen technisch niet (tijdig) haalbaar of onevenredig kostbaar zijn. Op grond 
van vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie, moeten deze uitzonderingen 
echter restrictief worden uitgelegd. Er kan niet gezegd worden dat door deze 
enigszins onduidelijke uitzonderingsbepalingen, de verplichting zelf niet meer 
nauwkeurig bepaald, concreet en gedetailleerd is. Ook resultaatsverplichtingen 
uit oudere richtlijnen kennen immers uitzonderingsbepalingen die open begrip-
pen bevatten.

Ten tweede is aan de verplichting een termijn gekoppeld binnen welke die water-
toestand bereikt moet zijn (te weten: in 2015) en welke langer is dan de omzet-
tingstermijn teneinde de lidstaten in staat te stellen de vereiste watertoestand te 
bereiken. Ook dit verzet zich niet tegen een kwalificatie als resultaatsverplich-
ting. Ten derde geeft de richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het 
geval waarin de vereiste watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft 
te zijn bereikt. Ook hiermee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening op 
resultaten, in plaats van op inspanningen. In deze uitzonderingsbepalingen zit 
immers (vaak letterlijk: art. 4 lid 4 sub a en lid 5 sub b KRW) een redelijkheids-
toets verwerkt. Het is duidelijk dat de drie punten die het Hof hanteert in zijn 
vaste stramien om de reikwijdte van een verplichting vast te stellen, alle duiden 
op een resultaatsverplichting.

Verder verdient het opmerking dat de waarden in deel A bijlage I RPS worden 
aangeduid als milieukwaliteitsnormen. Ingevolge artikel 2 onder 35 KRW, is een 
milieukwaliteitsnorm een ‘concentratie van een bepaalde verontreinigende stof 
(…) die (…) niet mag worden overschreden’.123 Dit betekent dat er hier sprake is 
van grenswaarden. Zoals in hoofdstuk 2 (paragraaf 5.4.1) is aangegeven, duiden 
grenswaarden op het bestaan van een resultaatsverplichting.

Alle gebruikelijke aanwijzingen wijzen daarmee in dezelfde richting en mijns in-
ziens moet dan ook, ondanks een gebrek aan duidelijke jurisprudentie van het Hof 
van Justitie, geconcludeerd worden dat de betreffende verplichting een resultaats-
verplichting is. Deze conclusie lijkt tevens in lijn te zijn met de mening van het 
Europees Parlement, de Commissie en een aantal lidstaten (zie paragraaf 8.4).

123 Deze definitie is ingevolge art. 2 RPS ook van toepassing op de RPS.
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8.7  Goede ecologische toestand van het oppervlaktewater

8.7.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 lid 1 sub a onder ii en onder iii, in samenhang met artikel 2 onder 18 
KRW, verplicht de lidstaten mede alle oppervlaktewateren124 te beschermen, ver-
beteren en herstellen, met de bedoeling uiterlijk in 2015 een goede ecologische 
toestand van het oppervlaktewater overeenkomstig bijlage V te bereiken.

Ingevolge artikel 2, onder 21 en 22, verkeert oppervlaktewater in een goede eco-
logische toestand als het voldoet aan de eisen die in of op grond van bijlage V van 
de KRW gesteld worden aan de structuur en het functioneren van het aquatisch 
ecosysteem. Bijlage V is een buitengewoon grote,125 technische en ingewikkelde 
bijlage. Bovendien wordt in bijlage V niet bepaald wat precies een goede ecologi-
sche toestand is. Dit wordt later bepaald aan de hand van criteria die ontwikkeld 
worden door de lidstaten zelf.

Ingevolge bijlage V kunnen oppervlaktewateren in vijf ecologische toestands-
klassen worden ingedeeld, te weten: ‘slecht’, ‘ontoereikend’, ‘matig’, ‘goed’ en 
‘zeer goed’. In de bijlage wordt per toestandsklasse omschreven aan welke soor-
ten eisen126 een waterlichaam moet voldoen om in die toestandsklasse te worden 
ingedeeld. Daarbij wordt telkens de ecologische kwaliteit van het waterlichaam 
vergeleken met hetgeen normaal is voor dat type waterlichaam in onverstoorde 
staat. Als er sprake is van geen of slechts een zeer geringe afwijking van die on-
verstoorde staat, dan wordt het waterlichaam ingedeeld in de ecologische toe-
standsklasse ‘zeer goed’. Bij een lichte afwijking is sprake van een ‘goede’ toe-
stand. Bij een matige afwijking is sprake van een ‘matige’ toestand. Bij een sterke 
afwijking is sprake van een ‘ontoereikende’ toestand. Bij een zeer sterke afwij-
king is ten slotte sprake van een ‘slechte’ toestand.127

Voor de vergelijking met de onverstoorde staat wordt gebruik gemaakt van in de 
bijlage vermelde kwaliteitselementen. Voor elk element wordt deze vergelijking 
gemaakt. Het gaat dan om biologische kwaliteitselementen,128 hydromorphologi-
sche elementen die mede bepalend zijn voor de biologische elementen,129 chemi-

124 Met uitzondering van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.
125 De bijlage beslaat met dertig pagina’s ongeveer anderhalf keer zoveel pagina’s als de richtlijntekst zelf.
126 Normatieve definities genoemd.
127 De begrippen ‘zeer gering’, ‘licht’, ‘matig’, ‘sterk’ en ‘zeer sterk’ staan open voor interpretatie (Lee 

2009, p. 31).
128 Voor rivieren zijn dat bijvoorbeeld de samenstelling en abundantie van de waterflora en van de ben-

tische ongewervelde fauna en de samenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna. 
Voor overige soorten oppervlaktewaterlichamen zijn dat vergelijkbare elementen.

129 Voor rivieren zijn dat bijvoorbeeld de kwantiteit en dynamiek van de waterstroming, de verbin-
ding met de grondwaterlichamen, de riviercontinuïteit, de variaties in rivierdiepte en -breedte, de 
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sche en fysisch-chemische elementen die mede bepalend zijn voor de biologische 
elementen.130 Deze kwaliteitselementen en de normatieve definities verschillen 
per soort oppervlaktewaterlichaam (te weten: rivieren, meren, overgangswate-
ren en kustwater). Voor deze laatste categorie kwaliteitselementen moeten de 
lidstaten, op grond van de punten 1.2.1-1.2.4 van bijlage V, milieukwaliteitsnor-
men vaststellen voor prioritaire stoffen en andere verontreinigende stoffen131 
die in significante hoeveelheden worden geloosd. Deze milieukwaliteitsnormen 
moeten voldoen aan enkele eisen die onder punt 1.2.6 van bijlage V zijn beschre-
ven.

In de bijlage wordt niet vermeld hoe de onverstoorde staat van een waterlichaam 
er uitziet. Ten eerste is het zeer moeilijk om deze staat nog ergens terug te vin-
den in Europa, na eeuwen van verontreiniging, abstractie, kanalisering, uitdie-
ping enz.132 Ten tweede verschilt deze toestand sterk voor verschillende water-
lichamen. Een fjord in Noorwegen heeft een heel andere onverstoorde staat dan 
bijvoorbeeld de Westerschelde. Om die reden stellen de lidstaten zélf de referen-
tiecondities vast voor de onverstoorde staat van de verschillende soorten water-
lichamen. Zij verdelen hun waterlichamen hiertoe in typen. Bijlage II KRW reikt 
daartoe handvatten aan. Voor elk type stellen de lidstaten referentieomstandig-
heden vast die overeenkomen met een zeer goede ecologische toestand (bijlage 
II, punt 1.3). In lijn met de in paragraaf 2 geschetste governancebenadering, 
stemmen de lidstaten de waarden voor de grenzen tussen zeer goede, goede en 
matige toestand, via een proces van intercalibratie, op elkaar af binnen de reeds 
in paragraaf 2 genoemde Common Implementation Strategy.

8.7.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen 
er in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar bij-
voorbeeld de concentratie van de stoffen toeneemt waarvoor in de lidstaat op 
nationaal niveau milieukwaliteitsnormen zijn geformuleerd, is het mogelijk dat 
dit water over de grens terechtkomt. In dat geval wordt het voor de betreffende 
lidstaat moeilijker om ervoor te zorgen dat al het oppervlaktewater in een goede 
ecologische toestand verkeert.

structuur en het substraat van de rivierbedding en de structuur van de oeverzone. Voor overige 
soorten oppervlaktewaterlichamen zijn dat vergelijkbare elementen.

130 Voor rivieren zijn dat bijvoorbeeld thermische omstandigheden, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, 
verzuringstoestand, nutriënten, verontreiniging door prioritaire stoffen die in het waterlichaam 
worden geloosd en verontreiniging door andere stoffen die in significante hoeveelheden in het wa-
terlichaam worden geloosd. Voor overige soorten oppervlaktewaterlichamen zijn dat vergelijkbare 
elementen.

131 Een opsomming staat in bijlage VIII bij de KRW.
132 Lee 2009, p. 27-56, p. 31.
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8.7.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting in 2015 een goede ecologische toestand van het oppervlakte-
water te bewerkstelligen kent enkele redelijk gedetailleerd uitgewerkte voor-
behouden (zie art. 4 lid 1 sub a onder ii KRW). Deze voorbehouden gelden per 
waterlichaam. Ten eerste bestaat de mogelijkheid van verlenging van de termijn 
op grond van artikel 4 lid 4, ten tweede is er de mogelijkheid van doelverlaging 
op grond van lid 5 en ten derde biedt lid 7 een laatste ontsnappingsclausule in 
het geval van nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van het waterli-
chaam. Gebruikmaking van deze uitzonderingsbepalingen mag er niet toe leiden 
dat het bereiken van de doelstellingen in andere waterlichamen blijvend wordt 
verhinderd of in gevaar wordt gebracht en moet verenigbaar zijn met de andere 
Europese voorschriften op milieugebied (art. 4 lid 8 KRW).

8.7.3.1  Termijnverlenging
De lidstaten hebben de mogelijkheid de termijn twee maal met een periode van 
zes jaren te verlengen (art. 4 lid 4 sub c jo. art. 13 lid 7 KRW). Dat betekent dat 
een goede ecologische toestand van het oppervlaktewater uiterlijk in 2027 in alle 
natuurlijke waterlichamen moet zijn gerealiseerd. Wanneer echter de natuur-
lijke omstandigheden van dien aard zijn dat de doelstellingen niet binnen die 
termijn kunnen worden bereikt, is verdere verlenging mogelijk (art. 4 lid 4 sub c 
KRW). Verlenging is slechts mogelijk indien de goede ecologische toestand in het 
betreffende waterlichaam redelijkerwijze niet in 2015 bereikt kan zijn vanwege 
technische onhaalbaarheid, onevenredige kostbaarheid of natuurlijke omstan-
digheden (art. 4 lid 4 sub a KRW).

8.7.3.2  Doelverlaging
De lidstaten hebben de mogelijkheid om voor een waterlichaam minder strenge 
doelstellingen vast te stellen dan in lid 1 worden voorgeschreven (art. 4 lid 5 
KRW). Dit komt erop neer dat de lidstaten lagere waarden vaststellen voor de in 
bijlage V vermelde kwaliteitselementen dan die welke een matige afwijking van 
de zeer goede ecologische toestand van het bijbehorende referentiewatertype 
behelzen. Bij het vaststellen van deze lagere waarden, moet er wel voor gezorgd 
worden dat de best haalbare ecologische toestand wordt bereikt (art. 4 lid 5 sub b 
KRW). Doelverlaging bij een waterlichaam is slechts mogelijk indien het bereiken 
van de oorspronkelijke doelstellingen niet haalbaar of onevenredig kostbaar zou 
zijn vanwege zijn natuurlijke gesteldheid of vanwege aantasting door menselijke 
activiteiten. Indien de doelverlaging te wijten is aan menselijke activiteiten, geldt 
dat die activiteiten niet vervangen moeten kunnen worden door andere minder 
schadelijke activiteiten die in dezelfde ecologische en sociaal-economische be-
hoeften voorzien (art. 4 lid 5 sub a KRW) en dat de effecten van die activiteiten 
niet redelijkerwijze te vermijden mogen zijn (art. 4 lid 5 sub b KRW). Elke zes 
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jaar moet beoordeeld worden of de oorspronkelijke doelstellingen inmiddels wel 
gehaald kunnen worden (art. 4 lid 5 sub d KRW). Doelverlaging mag niet leiden 
tot een verdere achteruitgang van de ecologische toestand van het waterlichaam 
(art. 4 lid 5 sub c KRW).

8.7.3.3  Nieuwe veranderingen van fysische kenmerken
Het is de lidstaten tevens toegestaan om niet aan de onderhavige verplichting te 
voldoen, indien dit het gevolg is van nieuwe veranderingen van de fysische ken-
merken van het oppervlaktewaterlichaam (art. 4 lid 7 KRW). In dat geval moeten 
de redenen voor die veranderingen van hoger openbaar belang zijn en/of moet 
het nut van het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen voor milieu en 
samenleving worden overtroffen door het nut van de nieuwe veranderingen voor 
de gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid van de mens of 
duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub c KRW). Tevens mag het nuttige doel dat 
met die veranderingen van het waterlichaam wordt gediend, vanwege techni-
sche haalbaarheid of onevenredig hoge kosten niet bereikt kunnen worden met 
andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger middelen (art. 4 lid 7 sub d KRW). 
De lidstaten moeten bij gebruikmaking van deze uitzonderingsmogelijkheid alle 
haalbare stappen ondernemen om de negatieve effecten op de ecologische toe-
stand van het waterlichaam tegen te gaan (art. 4 lid 7 sub a KRW).

8.7.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.7.1, is het bij deze verplichting behorende resul-
taat het bereiken van een bepaalde watertoestand. Deze watertoestand bestaat 
erin dat alle ‘natuurlijke’ waterlichamen, voor alle in bijlage V genoemde kwali-
teitselementen, slechts in lichte mate afwijken van hetgeen normaal is voor een 
vergelijkbaar type waterlichaam in onverstoorde staat. Het is de vraag hoe ver de 
lidstaten moeten gaan om dit resultaat te bereiken: is er sprake van een inspan-
nings- of een resultaatsverplichting?

Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 
het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Als eerste kan opgemerkt worden dat een analyse van de gebruikte bewoordin-
gen zich niet verzet tegen een interpretatie als resultaatsverplichting (zie hier-
over ook paragraaf 8.4.4). Op het eerste oog lijkt het niet te gaan om nauwkeurig 
bepaalde, concrete resultaten die bereikt moeten worden; integendeel is de ver-
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plichting nogal vaag.133 Zoals gezegd, is het vereiste resultaat dat alle ‘natuurlijke’ 
waterlichamen, voor alle in bijlage V genoemde kwaliteitselementen, slechts in 
lichte mate afwijken van hetgeen normaal is voor een vergelijkbaar type water-
lichaam in onverstoorde staat. Uit de richtlijn zelf volgt geenszins wat verstaan 
moet worden onder die ‘lichte afwijking’. Ook elders in de Europese wetgeving 
wordt daar geen duidelijkheid over gegeven. Sommigen trekken hieruit de con-
clusie dat het niet kan gaan om een resultaatsverplichting.134 Mijns inziens is 
deze conclusie onjuist. Deze vage verplichting wordt namelijk verder ingevuld 
door de lidstaten, die bepalen wanneer sprake is van zo’n afwijking. Onder meer 
stellen zij daarbij milieukwaliteitsnormen vast voor prioritaire stoffen en andere 
verontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden worden geloosd. Na 
bepaling van de precieze grenzen tussen een goede en een matige ecologische 
toestand, is wel degelijk sprake van gedetailleerde eisen en nauwkeurig bepaal-
de, concrete resultaten die bereikt moeten worden. Dit wijst er juist op dat het 
wel gaat om een resultaatsverplichting. Het is waar dat de lidstaten bij het uit-
werken van deze eisen nauwelijks aan grenzen gebonden zijn. Intercalibratie in 
het kader van de Common Implementation Strategy zorgt er wel voor dat lidsta-
ten iets minder vrij zijn om op nationaal niveau normen vast te stellen en houdt 
enige controle op Europees niveau, maar het feit blijft dat de lidstaten – op wie 
de verplichting rust – zichzelf binden. Deze constatering doet echter niet af aan 
een kwalificatie als resultaatsverplichtingen. Het gaat nog steeds om nauwkeurig 
bepaalde, concrete resultaten die bereikt moeten worden. Het enige gevolg hier-
van is dat het precieze vereiste resultaat pas op een later moment bekend is en 
dat dat resultaat mogelijkerwijze minder vergaand is dan wanneer de eisen op 
Europees niveau zouden zijn vastgesteld.135 Maar ook een makkelijk na te komen 
resultaatsverplichting is een resultaatsverplichting.

Ten tweede is aan de verplichting een termijn gekoppeld binnen welke die water-
toestand bereikt moet zijn (te weten: in 2015) en welke langer is dan de omzet-
tingstermijn teneinde de lidstaten in staat te stellen de vereiste watertoestand te 
bereiken. Ook dit maakt een resultaatsverplichting mogelijk. Ten derde geeft de 
richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het geval waarin de vereiste 
watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft te zijn bereikt. Ook hier-
mee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening op resultaten, in plaats 
van op inspanningen. In deze uitzonderingsbepalingen zit immers (vaak letter-
lijk: art. 4 lid 4 sub a en lid 5 sub b KRW) een redelijkheidstoets verwerkt. Het 

133 Zie in gelijke zin Lee 2009, p. 31 en p. 48, welke laatste de notie van een goede ecologische toestand 
‘profoundly uncertain’ noemt.

134 Zie bijvoorbeeld Grimeaud 2001, p. 45-46.
135 Resultaatsverplichtingen kunnen in het algemeen ook slechts gezegd worden strenger te zijn dan in-

spanningsverplichtingen, wanneer ze betrekking hebben op hetzelfde resultaat. Een inspanningsver-
plichting om al het redelijkerwijs mogelijke te doen moeilijke resultaten te bereiken, kan zwaarder 
op een lidstaat drukken dan een resultaatsverplichting om makkelijke resultaten te bewerkstelligen.
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is duidelijk dat de drie punten die het Hof hanteert in zijn vaste stramien om de 
reikwijdte van een verplichting vast te stellen, alle duiden op een resultaatsver-
plichting.

Zoals in paragraaf 8.4.3 werd vermeld, blijkt uit rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de implementatie van de KRW136 dat enkele geïnterviewden van mening 
zijn, dat het logisch niet zo kán zijn dat de verplichtingen ten aanzien van de 
ecologische toestand resultaatsverplichtingen bevatten. Zij voeren aan dat deze 
verplichtingen simpelweg onmogelijk te garanderen zijn. Het is inderdaad zo dat 
de natuur zelf een erg grote invloed heeft op de ecologische toestand, waardoor 
deze, onafhankelijk van inspanningen van mensen, fluctueert. Ecosystemen zijn 
onstabiel en veranderen continu. Aantal en diversiteit van soorten en toekomsti-
ge stroming zijn nauwelijks te garanderen en meestal niet alleen van menselijke 
oorzaken afhankelijk.137 Het effect van een bepaalde maatregel kan derhalve van 
tevoren niet altijd gegarandeerd worden. Hierin schuilt een groot verschil met 
de overige verplichtingen. Indien emissies van verontreinigende stoffen vermin-
derd worden, staat daarmee vast dat de concentratie van die stoffen in het water 
ook afneemt.138 Dat kan van tevoren gegarandeerd worden en de verplichting tot 
het beperken van emissies leent zich naar zijn aard derhalve voor het mogelijk 
kwalificeren als een resultaatsverplichting. Verplichtingen ten aanzien van de 
ecologie lijken zich naar hun aard echter al niet te lenen voor een kwalificatie als 
resultaatsverplichting.139

Er valt iets te zeggen voor het standpunt dat resultaatsverplichtingen slechts voor 
kunnen komen bij resultaten die van tevoren te garanderen zijn. Verplichtingen, 
waarvan de afloop onzeker is, zouden dan, om die reden, gekwalificeerd moe-
ten worden als inspanningsverplichtingen (denk bijvoorbeeld aan de plicht van 
een arts zijn patiënt te genezen). Ook een beginsel als ‘geen verantwoordelijk-
heid zonder bevoegdheid’ lijkt aan een kwalificatie als resultaatsverplichting in 
de weg te staan. ‘Als men niet bevoegd is iets te doen of te laten, kan men voor 
dat doen of laten niet verantwoordelijk worden gehouden, tenzij er uitdrukkelijk 
een risicoaansprakelijkheid is geconstrueerd’.140 In gelijke zin zou gesteld kun-
nen worden dat men niet gehouden kan zijn tot het bereiken van een resultaat 
als men daar niet (geheel) toe in staat is, tenzij sprake zou zijn van een risicoaan-
sprakelijkheid.

Er kan tegen dit bezwaar ook anders worden aangekeken. De onderhavige ver-
plichting kent immers twee op dit punt zeer relevante uitzonderingsbepalingen: 

136 Uitenboogaart e.a. 2009.
137 Lee 2009, p. 31-32.
138 Ceteris paribus.
139 Zie in gelijke zin Van Rijswick, Gilissen & Van Kempen 2010.
140 Kortmann 2004, p. 6.
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wanneer de natuurlijke omstandigheden van dien aard zijn dat de doelstellin-
gen niet bereikt kunnen worden, is verlenging in principe oneindig lang mogelijk 
(art. 4 lid 4 sub c KRW) en kunnen ook de doelen verlaagd worden (art. 4 lid 5 
KRW). Daarnaast bestaat natuurlijk altijd de optie van een beroep op de absolute 
onmogelijkheid de betreffende verplichting na te komen.141 Het bestaan van deze 
drie uitzonderingsmogelijkheden maakt dat het aannemen van een resultaats-
verplichting veel minder bezwaarlijk is. Dit is immers precies waar de uitzonde-
ringen voor bedoeld zijn. Mogelijkerwijze bestaat hier echter wel een probleem 
ten aanzien van de bewijslast. Bij het inroepen van de uitzonderingsbepalingen, is 
het aan de lidstaten om aan te tonen dat dit beroep terecht is. Dat zou betekenen 
dat de natuurlijke omstandigheden die verbetering van de ecologische toestand 
onmogelijk maken, aanwijsbaar zouden moeten zijn. In voorkomende gevallen 
zou dat lastig kunnen zijn. Wanneer de betreffende verplichting gekwalificeerd 
wordt als een inspanningsverplichting, is dat omdat in het algemeen natuurlijke 
omstandigheden verbetering kunnen belemmeren. Dat hoeft dan niet meer door 
de lidstaten te worden aangetoond in een specifiek geval. Het is voldoende indien 
zij duidelijk maken dat zij alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen hebben ge-
troffen om het vereiste resultaat te bewerkstelligen.

De zienswijze dat de aard van de verplichting niet noopt tot de conclusie dat 
het gaat om een inspanningsverplichting, vindt steun in de overwegingen van 
het Hof in de Blackpoolzaak.142 Het Verenigd Koninkrijk voerde daar aan dat 
verplichtingen die fysieke milieuveranderingen voorschrijven, niet in absolute 
zin kunnen gelden. Een lidstaat zou alleen kunnen worden verplicht alle rede-
lijk mogelijke maatregelen te nemen. Juridische verplichtingen op milieugebied 
zouden niet als resultaatsverplichtingen mogen worden opgevat, daar een lid-
staat anders zou moeten opkomen voor gebeurtenissen die buiten zijn bereik 
liggen. De lidstaat zou niet garant kunnen staan voor een bepaald resultaat. Het 
Hof verwerpt vervolgens deze redenering door te overwegen dat het gaat om een 
resultaatsverplichting waarvoor de lidstaten tien jaar de tijd hebben gekregen 
om eraan te voldoen. Deze termijn is langer dan die voor de omzetting van de 
richtlijn teneinde de lidstaten in staat te stellen eraan te voldoen. De enige af-
wijkingen zijn die van de uitzonderingsbepalingen en afgezien daarvan kunnen 
zij zich niet op bijzondere omstandigheden beroepen om een verzuim van deze 
verplichting te rechtvaardigen.143

Concluderend kan gezegd worden dat de gebruikelijke aanwijzingen in de rich-
ting van een resultaatsverplichting wijzen. De aard van deze verplichting lijkt 

141 Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, heeft het Hof van Justitie een beroep daarop echter tot op heden 
niet aanvaard.

142 HvJ 14 juli 1993, zaak C-56/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1993, p. I-4109.
143 R.o. 42-43.



Hoofdstuk 3

151

zich niet te lenen voor een afrekening op resultaten,144 maar dat hoeft geen pro-
bleem te zijn gezien de mogelijke uitzonderingsbepalingen. Het Hof maakt in de 
Blackpoolzaak in elk geval korte metten met dit type argumenten. Bij gebrek aan 
duidelijke jurisprudentie van het Hof van Justitie over deze specifieke bepaling in 
de KRW, leidt dit mijns inziens tot de conclusie dat het er alle schijn van heeft dat 
het hier gaat om een resultaatsverplichting, maar dat dit niet geheel zeker is tot-
dat het Hof zich hierover heeft uitgesproken. Verder verdient het opmerking dat 
de veronderstelde resultaatsverplichting wellicht niet heel streng is, aangezien 
het de lidstaten zelf zijn die het te bereiken resultaat vaststellen.

8.8   Goed ecologisch potentieel van kunstmatige en sterk veranderde 
waterlichamen 

8.8.1  Inhoud van de verplichting

Een kunstmatig waterlichaam is een door menselijke activiteiten tot stand geko-
men oppervlaktewaterlichaam (art. 2 onder 8 KRW). Een voorbeeld hiervan is 
een door mensenhanden aangelegd kanaal. Een sterk veranderd waterlichaam is 
een oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen ingevolge menselij-
ke activiteiten wezenlijk is veranderd van aard zoals door de lidstaten aangeduid 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage II van de KRW (art. 2 onder 9 KRW). 
Een voorbeeld hiervan is een door mensen gekanaliseerde rivier. Lidstaten kun-
nen wateren als zodanig aanmerken, indien de hydromorfologische veranderin-
gen die nodig zijn om het waterlichaam in goede ecologische toestand te brengen, 
significante negatieve effecten zouden hebben op een breed scala aan belangen 
(opgesomd in art. 4 lid 3 sub a KRW) en het nuttige doel dat met de kunstmatige 
of veranderde aard van het waterlichaam gediend wordt, om redenen van tech-
nische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten redelijkerwijs niet kan worden 
bereikt met andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger middelen (art. 4 lid 3 
sub b KRW).

Artikel 4 lid 1 sub a onder iii KRW verplicht de lidstaten alle kunstmatige en sterk 
veranderde oppervlaktewateren te beschermen en verbeteren, met de bedoeling 
uiterlijk in 2015 een goed ecologisch potentieel van het oppervlaktewater over-
eenkomstig bijlage V te bereiken.

144 Het aanvaarden van deze argumentatie zou overigens niet in de weg staan aan het kwalificeren als 
inspanningsverplichting. Ook al is het niet mogelijk het effect van maatregelen van tevoren te ga-
randeren, dat betekent nog niet dat die maatregelen geen effect hebben. Van lidstaten kan derhalve 
gevraagd worden zich in te spannen de gewenste ecologische toestand te bereiken, zoveel redelij-
kerwijs mogelijk is. Zij kunnen in dat geval echter alleen op de maatregelen afgerekend worden, niet 
op het resultaat.
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Ingevolge bijlage V kunnen kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen 
in drie klassen worden ingedeeld voor ecologisch potentieel, te weten: ‘matig’, 
‘goed’ en ‘maximaal’. In de bijlage wordt per klasse omschreven aan welke soor-
ten eisen een waterlichaam moet voldoen om in die klasse te worden ingedeeld. 
Daarbij wordt telkens – net als bij de ‘natuurlijke’ waterlichamen – de ecologi-
sche kwaliteit van het waterlichaam vergeleken met hetgeen normaal is voor het 
meest vergelijkbare natuurlijke type oppervlaktewaterlichaam in onverstoorde 
staat. Kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen met de minste afwijking 
hiervan krijgen het predicaat ‘maximaal ecologisch potentieel’, neemt de afwij-
king toe, dan verschuift het waterlichaam via ‘goed ecologisch potentieel’ naar 
‘matig ecologisch potentieel’.145

Ook voor kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen gelden 
– net als voor de ‘natuurlijke’ waterlichamen – de kwaliteitselementen waarop 
de kwaliteit van het waterlichaam vergeleken wordt met de onverstoorde staat. 
Voor het waterlichaam gelden de kwaliteitskenmerken van één van de vier ca-
tegorieën natuurlijk oppervlaktewater (rivieren, meren, overgangswateren en 
kustwater), en wel die waarmee het betrokken sterk veranderde of kunstmatige 
waterlichaam de grootste overeenkomst vertoont (bijlage V, punt 1.1.5 KRW).

Sterk veranderde waterlichamen hebben per definitie andere hydromorfologi-
sche kenmerken dan de meeste ‘natuurlijke’ waterlichamen. Dat is evident ook 
het geval bij kunstmatige waterlichamen. Een vergelijkbaar ‘natuurlijk’ waterli-
chaam in onverstoorde staat zal daardoor meestal een slechtere ecologische toe-
stand kennen dan een normaal natuurlijk waterlichaam. De eisen die aan kunst-
matige en sterk veranderde waterlichamen gesteld worden, zijn dan ook per 
potentiaalklasse minder streng dan die voor de overeenkomstige toestandsklas-
sen van de overeenkomstige categorie natuurlijke oppervlaktewaterlichamen.

8.8.2  Relevantie van de verplichting

Voor een bespreking van de relevantie wordt verwezen naar de bespreking daar-
van in de vorige paragraaf.

8.8.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting in 2015 een goed ecologisch potentieel van de kunstmatige en 
sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen te bewerkstelligen kent enkele 
redelijk gedetailleerd uitgewerkte voorbehouden (zie art. 4 lid 1 sub a onder ii 
KRW). Deze voorbehouden gelden per waterlichaam. Ten eerste bestaat de mo-
gelijkheid van verlenging van de termijn op grond van artikel 4 lid 4, ten tweede 

145 Ook hier is de mate van afwijking open voor interpretatie.



Hoofdstuk 3

153

is er de mogelijkheid van doelverlaging op grond van lid 5 en ten derde biedt lid 7 
een laatste ontsnappingsclausule in het geval van nieuwe veranderingen van de 
fysische kenmerken van het waterlichaam. Gebruikmaking van deze uitzonde-
ringsbepalingen mag er niet toe leiden dat het bereiken van de doelstellingen in 
andere waterlichamen blijvend wordt verhinderd of in gevaar wordt gebracht en 
moet verenigbaar zijn met de andere Europese voorschriften op milieugebied 
(art. 4 lid 8 KRW).

8.8.3.1  Termijnverlenging
De lidstaten hebben de mogelijkheid de termijn twee maal met een periode van 
zes jaren te verlengen (art. 4 lid 4 sub c jo. art. 13 lid 7 KRW). Dat betekent dat 
uiterlijk in 2027 een goed ecologisch potentieel gerealiseerd moet zijn in alle 
kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen. Wanneer echter de natuurlijke 
omstandigheden van dien aard zijn dat de doelstellingen niet binnen die termijn 
kunnen worden bereikt, is verdere verlenging mogelijk (art. 4 lid 4 sub c KRW). 
Verlenging is slechts mogelijk indien een goed ecologisch potentieel in het be-
treffende waterlichaam redelijkerwijze niet in 2015 bereikt kan zijn vanwege 
technische onhaalbaarheid, onevenredige kostbaarheid of natuurlijke omstan-
digheden (art. 4 lid 4 sub a KRW).

8.8.3.2  Doelverlaging
De lidstaten hebben de mogelijkheid om voor een waterlichaam minder strenge 
doelstellingen vast te stellen dan in lid 1 worden voorgeschreven (art. 4 lid 5 
KRW). Dit komt erop neer dat de lidstaten lagere waarden vaststellen voor de in 
bijlage V vermelde kwaliteitselementen dan die welke de grens vormen tussen 
een goed en een matig ecologisch potentieel. Bij het vaststellen van deze lagere 
waarden, moet er wel voor gezorgd worden dat het best haalbare ecologische 
potentieel wordt bereikt (art. 4 lid 5 sub b KRW). Doelverlaging bij een water-
lichaam is slechts mogelijk indien het bereiken van de oorspronkelijke doelstel-
lingen niet haalbaar of onevenredig kostbaar zou zijn vanwege zijn natuurlijke 
gesteldheid of vanwege aantasting door menselijke activiteiten. Indien de doel-
verlaging te wijten is aan menselijke activiteiten, geldt dat die activiteiten niet 
vervangen moeten kunnen worden door andere minder schadelijke activiteiten 
die in dezelfde ecologische en sociaal-economische behoeften voorzien (art. 4 
lid 5 sub a KRW) en dat de effecten van die activiteiten niet redelijkerwijze te 
vermijden mogen zijn (art. 4 lid 5 sub b KRW). Elke zes jaar moet beoordeeld 
worden of de oorspronkelijke doelstellingen inmiddels wel gehaald kunnen wor-
den (art. 4 lid 5 sub d KRW). Doelverlaging mag niet leiden tot een verdere ach-
teruitgang van het ecologische potentieel van het waterlichaam (art. 4 lid 5 sub c 
KRW).
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8.8.3.3  Nieuwe veranderingen van fysische kenmerken
Het is de lidstaten tevens toegestaan om niet aan de onderhavige verplichting te 
voldoen, indien dit het gevolg is van nieuwe veranderingen van de fysische ken-
merken van het oppervlaktewaterlichaam (art. 4 lid 7 KRW). In dat geval moeten 
de redenen voor die veranderingen van hoger openbaar belang zijn en/of moet 
het nut van het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen voor milieu en 
samenleving worden overtroffen door het nut van de nieuwe veranderingen voor 
de gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid van de mens of 
duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub c KRW). Tevens mag het nuttige doel dat 
met die veranderingen van het waterlichaam wordt gediend, vanwege techni-
sche haalbaarheid of onevenredig hoge kosten niet bereikt kunnen worden met 
andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger middelen (art. 4 lid 7 sub d KRW). 
De lidstaten moeten bij gebruikmaking van deze uitzonderingsmogelijkheid alle 
haalbare stappen ondernemen om de negatieve effecten op het ecologische po-
tentieel van het waterlichaam tegen te gaan (art. 4 lid 7 sub a KRW).

8.8.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.8.1, is het bij deze verplichting behorende resul-
taat het bereiken van een bepaalde watertoestand. Deze watertoestand bestaat 
erin dat alle kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen, voor alle in bijlage 
V genoemde kwaliteitselementen, slechts in lichte mate afwijken van hetgeen 
normaal is voor een vergelijkbaar ‘natuurlijk’ type waterlichaam in onverstoorde 
staat. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit resultaat te berei-
ken: is er sprake van een inspannings- of een resultaatsverplichting?

Ook voor deze verplichting bestaat geen jurisprudentie van het Hof van Justitie 
die uitsluitsel geeft over de kwalificatie. Wat betreft die kwalificatie, komt deze 
verplichting echter vrijwel volledig overeen met de in de vorige paragraaf be-
schreven verplichting van het bereiken van een goede ecologische toestand. De 
drie standaardargumenten (bewoordingen, termijnstelling en uitzonderingsbe-
palingen) wijzen in de richting van een resultaatsverplichting. Ook hier gaat het, 
na nadere invulling door de lidstaten, om nauwkeurig bepaalde, concrete eisen. 
Tevens kan men stellen dat deze verplichting zich naar haar aard niet leent voor 
een afrekening op resultaten en kan deze stellingname weer worden ontkracht 
door te wijzen op de relevante uitzonderingsbepalingen. Ook hier kan gewezen 
worden op het in de vorige paragraaf behandelde Blackpoolarrest.

Analoog aan de vorige paragraaf kan hier dan ook geconcludeerd worden dat het 
waarschijnlijk is dat hier sprake is van een resultaatsverplichting, maar dat dit nog 
niet geheel zeker is totdat het Hof van Justitie zich hierover heeft uitgesproken.
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8.9  Geleidelijke vermindering van de verontreiniging door prioritaire stoffen

8.9.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 lid 1 sub a onder iv KRW verplicht de lidstaten de nodige maatregelen 
ten uitvoer te leggen, met de bedoeling de verontreiniging door prioritaire stof-
fen146 geleidelijk te verminderen en emissies, lozingen en verliezen van stoffen 
stop te zetten of geleidelijk te beëindigen.

8.9.2  Relevantie van de verplichting

Deze verplichting is slechts deels relevant in het kader van dit onderzoek. De 
verplichting emissies, lozingen en verliezen van stoffen stop te zetten of geleide-
lijk te beëindigen zal hieronder niet verder worden behandeld. Het gaat immers 
niet om een verplichting ten aanzien van de vereiste waterkwaliteit, maar om 
uit te voeren handelingen die geheel in de macht van de lidstaten zelf liggen en 
niet direct afhankelijk zijn van uit het buitenland afkomstige waterproblematiek. 
Voor zover ‘verontreiniging door prioritaire stoffen’ betrekking heeft op de in 
het water aanwezige concentratie en niet op de inbreng van zulke stoffen in het 
water, wordt hieronder wel een kwalificatie gegeven van de verplichting de ver-
ontreiniging door prioritaire stoffen geleidelijk te verminderen.

8.9.3  Uitzonderingsbepalingen

Waar de meeste verplichtingen van artikel 4 lid 1 gewag maken van toepasselijke 
uitzonderingsbepalingen, is dat bij deze verplichting niet het geval. Ook lijken de 
in artikel 4 opgenomen uitzonderingsbepalingen inhoudelijk niet van toepassing 
te zijn op de onderhavige verplichting.

8.9.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.9.1, is het bij deze verplichting behorende re-
sultaat het bereiken van een bepaalde verandering van de watertoestand. Deze 
verandering bestaat erin dat de verontreiniging door prioritaire stoffen geleide-
lijk vermindert. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit resultaat 
te bereiken: is er sprake van een inspannings- of een resultaatsverplichting? Het 
Hof van Justitie heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.

Hier is sprake van een type verplichting dat behandeld is in paragraaf 5.5.2 van 
hoofdstuk 2. Zoals daar is aangegeven passen deze verplichtingen moeilijk in het 
kwalificatieschema van hoofdstuk 2, maar kan toch getracht worden de daarin 

146 Deel A van bijlage I bij de RPS bevat een lijst met 33 prioritaire stoffen.
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aan de orde komende argumenten toe te passen op deze verplichtingen. Hierbij 
wordt – waar mogelijk – gebruik gemaakt van de in paragraaf 5.5.2 van hoofd-
stuk 2 behandelde jurisprudentie.

Ten eerste moet opgemerkt worden dat het beoogde resultaat niet geheel ondub-
belzinnig en precies is. Hoewel duidelijk is dat een verslechtering en een voort-
zetting van de status quo geen vermindering van de verontreiniging inhouden, 
is het zeer de vraag hoeveel de verontreiniging precies moet verminderen. Wat 
dit betreft lijkt deze verplichting zeer veel op artikel 4 lid 2 van richtlijn 75/440/
EEG.147 Deze bepaling luidt als volgt: ‘De lidstaten treffen de nodige maatrege-
len om een gestadige verbetering van het leefmilieu te waarborgen.’ Naast deze 
verplichting bevat die richtlijn de verplichting om aan het eind van de omzet-
tingstermijn te waarborgen, dat al het oppervlaktewater dat bestemd is voor de 
productie van drinkwater een nitraatgehalte lager dan 50 mg/l heeft (art. 4 lid 1 
van richtlijn 75/440/EEG). In zaak C266/99148 concludeert het Hof hieruit dat 
– hoewel lid 2 geen uitdrukkelijk kwalitatief of kwantitatief voorschrift bevat 
met betrekking tot de vereiste verbeteringen – niettemin duidelijk is dat deze 
bepaling de lidstaten opdraagt om lagere kwantitatieve waarden te bereiken dan 
de grenswaarden van lid 1.149 Het Hof construeert zo dus een zeer gedetailleerd 
te bereiken resultaat. Onduidelijk is echter, hoevéél lager de waarden zijn die 
bereikt moeten worden ingevolge lid 2. In de toetsing van het Hof in dit arrest 
lijkt lid 2 weinig onderscheidende waarde te hebben naast lid 1, maar dat kwam 
omdat nog niet aan de waarden van lid 1 was voldaan. Het is de vraag in hoeverre 
lid 2 een rol zou spelen wanneer de lidstaat wél zou voldoen aan de waarden van 
lid 1. 

Net als richtlijn 75/440/EEG, bevat de KRW grenswaarden voor deze prioritaire 
stoffen (zie paragraaf 8.6). Er zou dus gezegd kunnen worden dat – analoog aan 
zaak C-266/99 – de onderhavige verplichting vereist dat de verontreiniging ten 
minste vermindert totdat de waarden van de RPS zijn bereikt. Zoals in paragraaf 
5.5.2 van hoofdstuk 2 is betoogd, maakt dat de verplichting echter nog geen re-
sultaatsverplichting. Een ‘geleidelijke vermindering’ blijft een vage norm.

Hiernaast kent de onderhavige verplichting geen termijnstelling waarbinnen die 
lagere waarden moeten zijn bereikt. Een kwalificatie als resultaatsverplichting 
lijkt daarmee niet voor de hand te liggen, omdat geen exact moment kan worden 
aangewezen vanaf wanneer de lidstaat in overtreding van de norm is. Het feit 

147 Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het op-
pervlaktewater dat is bestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten, PbEG 1975, L 194, 
p. 26-31.

148 HvJ 8 maart 2001, zaak C-266/99, Commissie/Frankrijk, Jur. 2001, p. I-1981.
149 R.o. 25-27.
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dat de richtlijn geen uitzonderingsgronden kent voor deze verplichting, doet dit 
oordeel niet anders uitvallen.

Concluderend kan gesteld worden dat hier hoogstwaarschijnlijk sprake is van 
een inspanningsverplichting. Dit neemt echter niet weg dat in extreme gevallen 
afgerekend kan worden op het resultaat, zoals het Hof in het hierboven aange-
haalde arrest ook deed. Wanneer na het verstrijken van de deadline genoemd 
in paragraaf 8.6 nog steeds niet aan de waarden van de RPS is voldaan, is waar-
schijnlijk sprake van een overtreding.150 En wanneer vele jaren daarna nog 
steeds geen enkele extra vermindering van de verontreiniging is gerealiseerd, 
kan gesteld worden dat de getroffen maatregelen onvoldoende waren om aan de 
verplichting te voldoen. Dit maakt deze verplichting echter nog geen resultaats-
verplichting.

8.10  Geen achteruitgang van de grondwatertoestand

8.10.1  Inhoud van de verplichting

Ingevolge artikel 4 lid 1 sub b onder i KRW leggen de lidstaten de nodige maat-
regelen ten uitvoer ter voorkoming van achteruitgang van de toestand van alle 
grondwaterlichamen.

Anders dan bij haar evenknie, die een verslechtering van de oppervlaktewater-
toestand verbiedt, is ten aanzien van deze verplichting geen discussie over de 
vraag wanneer sprake is van achteruitgang. De toestand van het grondwater is 
in de KRW niet verdeeld in verschillende klassen en dus is er ook geen discus-
sie over de vraag of ‘verslechtering’ hier doelt op een verval naar een slechtere 
toestandsklasse.

8.10.2  Relevantie van de verplichting

Wanneer uit een ander land meer verontreiniging binnenkomt, zal het voor een 
lidstaat moeilijker zijn aan deze verplichting te voldoen. Een verhoging van de 
verontreiniging kan immers een achteruitgang van de grondwaterkwaliteit be-
tekenen.

8.10.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting achteruitgang van de toestand van de grondwaterlichamen te 
voorkomen, kent enkele redelijk gedetailleerd uitgewerkte voorbehouden (zie 

150 Wel kan betoogd worden dat in dat geval ook de uitzonderingsbepaling ten aanzien van termijnver-
lenging (zie paragraaf 8.6) van toepassing moet zijn.
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art. 4 lid 1 sub b onder i KRW). Deze voorbehouden gelden per waterlichaam. 
Ten eerste bestaat de mogelijkheid van een tijdelijke achteruitgang op grond van 
artikel 4 lid 6 en ten tweede biedt lid 7 een ontsnappingsclausule in het geval van 
wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam. Voorts mogen de lidstaten 
nog toestaan dat bepaalde rechtstreekse lozingen van verontreinigende stoffen 
in het grondwater plaatsvinden (art. 11 lid 3 onder j KRW). Gebruikmaking van 
deze uitzonderingsbepalingen mag er niet toe leiden dat het bereiken van de 
doelstellingen in andere waterlichamen blijvend wordt verhinderd of in gevaar 
wordt gebracht en moet verenigbaar zijn met de andere Europese voorschriften 
op milieugebied (art. 4 lid 8 KRW).

8.10.3.1  Tijdelijke achteruitgang
De lidstaten hebben de mogelijkheid de toestand van een waterlichaam tijdelijk 
achteruit te laten gaan. Deze achteruitgang moet dan wel het gevolg zijn van om-
standigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of overmacht voordoen en 
die uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijze waren te voorzien,151 of van omstan-
digheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen 
(art. 4 lid 6 KRW). De lidstaat dient vervolgens alle haalbare stappen te nemen 
om verdere achteruitgang van de toestand te voorkomen en zo het bereiken van 
de doelstellingen van de KRW voor andere, niet door die omstandigheden ge-
troffen waterlichamen niet in het gedrang te brengen (art. 4 lid 6 sub a KRW). 
De gevolgen van uitzonderlijke of redelijkerwijs niet te voorziene omstandighe-
den moeten jaarlijks worden geëvalueerd en alle haalbare maatregelen moeten 
worden genomen om het waterlichaam zo snel als redelijkerwijs haalbaar is te 
herstellen in de toestand waarin het zich bevond voordat de effecten van die om-
standigheden intraden (art. 4 lid 6 sub d KRW).

8.10.3.2  Wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam
Het is de lidstaten tevens toegestaan om de toestand van een grondwaterlichaam 
achteruit te laten gaan, indien dit het gevolg is van wijzigingen in de stand van 
het grondwaterlichaam (art. 4 lid 7 KRW). In dat geval moeten de redenen voor 
die wijzigingen van hoger openbaar belang zijn en/of moet het nut van het zor-
gen voor geen achteruitgang voor milieu en samenleving worden overtroffen 
door het nut van de wijzigingen voor de gezondheid van de mens, de handha-
ving van de veiligheid van de mens of duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub 
c KRW). Tevens mag het nuttige doel dat met die wijzigingen van de stand van 
het grondwaterlichaam wordt gediend, vanwege technische haalbaarheid of on-
evenredig hoge kosten niet bereikt kunnen worden met andere, voor het milieu 
aanmerkelijk gunstiger middelen (art. 4 lid 7 sub d KRW). De lidstaten moeten 
bij gebruikmaking van deze uitzonderingsmogelijkheid alle haalbare stappen 

151 Hierbij moet met name gedacht worden aan extreme overstromingen of lange droogteperioden.
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ondernemen om de negatieve effecten op de toestand van het waterlichaam te-
gen te gaan (art. 4 lid 7 sub a KRW).)

8.10.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 
het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Allereerst moet opgemerkt worden dat deze verplichting een voorbeeld is van 
een standstillbepaling. Zoals in paragraaf 5.5.1 van hoofdstuk 2 is aangegeven, 
bevatten standstillbepalingen altijd impliciet een termijn en is deze verstreken 
bij het van kracht worden van de bepaling. Hiernaast lijkt het beoogde resultaat 
helder en ondubbelzinnig geformuleerd te zijn.

Zoals echter is aangegeven in paragraaf 5.5.1 van hoofdstuk 2, speelt bij stand-
stillbepalingen vaak de vraag ten opzichte van welke toestand bepaald wordt of 
sprake is van een verslechtering. Normaal gesproken is hier weinig onduidelijk-
heid over en wordt uitgegaan van de toestand zoals deze was bij het van kracht 
worden van de verplichting. Ook op dit punt bestaat bij de uitleg van de KRW 
echter discussie. Uit rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat men in sommige 
landen inderdaad uitgaat van 2000 als referentietoestand (in 2000 werd de KRW 
van kracht). In andere landen hanteert men echter 2006 (toen het monitoring-
programma startte) of 2012 (toen de maatregelenprogramma’s operationeel 
werden) als referentietoestand. Weer andere landen gingen uit van 2009 als 
startjaar.152 Ook op dit punt blijft dus onduidelijkheid bestaan totdat een rechter 
zich hierover heeft uitgesproken. Wel kan opgemerkt worden dat – gezien het cy-
clische karakter van de KRW – de startdatum op de een of andere manier samen 
zou moeten hangen met de tijdsduur van de plancyclus.

Naast deze opmerkingen over de nauwkeurigheid van het resultaat dat de ver-
plichting beoogd te bewerkstelligen, geldt dat de verplichting enkele limitatief 
opgesomde uitzonderingsbepalingen kent, die hierboven zijn weergegeven. Dit 
wijst in de richting van een resultaatsverplichting.

Alles overziend is er nog enige onduidelijkheid over het voorgeschreven resul-
taat. Het is de vraag ten opzichte van welk moment niet verslechterd mag zijn. 
Deze onzekerheid is evenwel veel minder groot dan bij de verplichting van 

152 Uitenboogaart e.a. 2009.
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 paragraaf 8.5. De overige aanwijzingen wijzen in de richting van een resultaats-
verplichting. De conclusie lijkt dus te moeten zijn dat het hier waarschijnlijk gaat 
om een resultaatsverplichting, waarbij een slag om de arm moet worden gehou-
den, aangezien het beoogde resultaat niet geheel en al eenduidig is. Deze con-
clusie lijkt tevens in lijn te zijn met de mening van het Europees Parlement, de 
Commissie en een aantal lidstaten (zie paragraaf 8.4).

8.11  Goede chemische toestand van het grondwater

8.11.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 lid 1 sub b onder ii in samenhang met artikel 2 onder 20 KRW ver-
plicht de lidstaten mede alle grondwaterlichamen te beschermen, verbeteren 
en herstellen, met de bedoeling uiterlijk in 2015 een goede chemische toestand 
van het grondwater overeenkomstig de bepalingen van bijlage V te bereiken. 
Grondwater heeft een goede chemische toestand als aan alle in tabel 2.3.2 van 
bijlage V genoemde voorwaarden voldaan is (art. 2, onder 25). Op grond van 
deze tabel mogen de concentraties van verontreinigende stoffen geen effecten 
van zout of andere intrusies vertonen,153 niet de ‘toepasselijke kwaliteitsnormen’ 
overschrijden, niet zodanig zijn dat significante schade wordt toegebracht aan 
terrestrische ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het grondwater-
lichaam en, ten slotte, niet zodanig zijn dat de andere milieudoelstellingen van 
artikel 4 niet worden bereikt. Deze laatste eis is mijns inziens overbodig, aange-
zien die milieudoelstellingen sowieso al bereikt moeten worden op grond van de 
andere aan het begin van paragraaf 3.8.3 geïdentificeerde verplichtingen.

Wat betreft de ‘toepasselijke kwaliteitsnormen’ dient gekeken te worden naar de 
Grondwaterrichtlijn (hierna: GWR). Bijlage I van de GWR bevat grondwaterkwa-
liteitsnormen. Dit zijn milieukwaliteitsnormen, uitgedrukt als de concentratie 
van een bepaalde verontreinigende stof, groep verontreinigende stoffen of indi-
cator van verontreiniging in grondwater, die ter bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu niet overschreden mogen worden (art. 2 onder 1 GWR). 
Het gaat hierbij om nitraten en werkzame stoffen in een aantal154 gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden, met inbegrip van de relevante omzettings, afbraak 
en reactieproducten daarvan. Naast deze op Europees niveau vastgestelde nor-
men, moeten de lidstaten op grond van deel A van bijlage II bij de GWR voor alle 
verontreinigende stoffen of indicatoren van verontreiniging drempelwaarden 
vaststellen. De lidstaten moeten voor een minimum aantal stoffen vaststelling 
van deze drempelwaarden overwegen (genoemd in Deel B van de bijlage). Ook 
dit zijn grondwaterkwaliteitsnormen (art. 2 onder 2 GWR).

153 Waarbij deze effecten zich openbaren in veranderingen van de geleidbaarheid.
154 Te vinden in art. 2 van Richtlijn 91/414/EEG en in art. 2 van Richtlijn 98/8/EG.
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Samenvattend houdt de onderhavige verplichting in, dat het grondwater moet 
voldoen aan de grondwaterkwaliteitsnormen uit bijlage I van de GWR en aan de 
door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden, dat de concentraties van ver-
ontreinigende stoffen geen effecten van zout of andere intrusies mogen vertonen 
en niet zodanig zijn dat significante schade wordt toegebracht aan terrestrische 
ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het grondwaterlichaam.

8.11.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen 
er in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar bij-
voorbeeld de concentratie van de stoffen toeneemt waarvoor in de lidstaat op 
nationaal niveau drempelwaarden zijn geformuleerd, of van de stoffen die zijn 
opgesomd in bijlage I GWR, is het mogelijk dat dit water over de grens terecht-
komt. In dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om ervoor te 
zorgen dat al het grondwater in een goede chemische toestand verkeert.

8.11.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting in 2015 een goede chemische toestand van het grondwater te be-
werkstelligen kent enkele redelijk gedetailleerd uitgewerkte voorbehouden (zie 
art. 4 lid 1 sub b onder ii KRW). Deze voorbehouden gelden per waterlichaam. 
Ten eerste bestaat de mogelijkheid van verlenging van de termijn op grond van 
artikel 4 lid 4 en ten tweede is er de mogelijkheid van doelverlaging op grond 
van lid 5. Voorts mogen de lidstaten nog toestaan dat bepaalde rechtstreekse 
lozingen van verontreinigende stoffen in het grondwater plaatsvinden (art. 11 
lid 3 onder j KRW). Ten slotte biedt lid 7 een ontsnappingsclausule in het geval 
van wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam. Gebruikmaking van deze 
uitzonderingsbepalingen mag er niet toe leiden dat het bereiken van de doel-
stellingen in andere waterlichamen niet blijvend wordt verhinderd of in gevaar 
wordt gebracht en moet verenigbaar zijn met de andere Europese voorschriften 
op milieugebied (art. 4 lid 8 KRW).

8.11.3.1  Termijnverlenging
De lidstaten hebben de mogelijkheid de termijn twee maal met een periode van 
zes jaren te verlengen (art. 4 lid 4 sub c jo. art. 13 lid 7 KRW). Dat betekent dat 
uiterlijk in 2027 in alle grondwaterlichamen een goede chemische toestand moet 
zijn gerealiseerd. Wanneer echter de natuurlijke omstandigheden van dien aard 
zijn dat de doelstellingen niet binnen die termijn kunnen worden bereikt, is ver-
dere verlenging mogelijk (art. 4 lid 4 sub c KRW). Verlenging is slechts mogelijk 
indien de goede chemische toestand in het betreffende waterlichaam redelijker-
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wijze niet in 2015 bereikt kan zijn vanwege technische onhaalbaarheid, oneven-
redige kostbaarheid of natuurlijke omstandigheden (art. 4 lid 4 sub a KRW).

8.11.3.2  Doelverlaging
De lidstaten hebben de mogelijkheid om voor een waterlichaam minder strenge 
doelstellingen vast te stellen dan in lid 1 worden voorgeschreven (art. 4 lid 5 
KRW). Dit komt erop neer dat de lidstaten voor de in bijlage I bij de GWR ge-
noemde stoffen en voor alle verontreinigende stoffen of indicatoren van veront-
reiniging waarvoor op nationaal niveau drempelwaarden zijn vastgesteld, lagere 
waarden mogen vaststellen. Bij het vaststellen van deze lagere waarden, moet er 
wel voor gezorgd worden dat de best haalbare chemische toestand wordt bereikt 
(art. 4 lid 5 sub b KRW). Doelverlaging bij een waterlichaam is slechts moge-
lijk indien het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen niet haalbaar of 
onevenredig kostbaar zou zijn vanwege zijn natuurlijke gesteldheid of vanwege 
aantasting door menselijke activiteiten.155 Indien de doelverlaging te wijten is 
aan menselijke activiteiten, geldt dat die activiteiten niet vervangen moeten kun-
nen worden door andere minder schadelijke activiteiten die in dezelfde ecolo-
gische en sociaal-economische behoeften voorzien (art. 4 lid 5 sub a KRW) en 
dat de effecten van die activiteiten niet redelijkerwijze te vermijden mogen zijn 
(art. 4 lid 5 sub b KRW). Elke zes jaar moet beoordeeld worden of de doelstellin-
gen van de RPS inmiddels wel gehaald kunnen worden (art. 4 lid 5 sub d KRW). 
Doelverlaging mag niet leiden tot een verdere achteruitgang van de chemische 
toestand van het waterlichaam (art. 4 lid 5 sub c KRW).

8.11.3.3  Wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam
Het is de lidstaten tevens toegestaan om niet te voldoen aan de onderhavige ver-
plichting, indien dit het gevolg is van wijzigingen in de stand van het grondwater-
lichaam (art. 4 lid 7 KRW). In dat geval moeten de redenen voor die wijzigingen 
van hoger openbaar belang zijn en/of moet het nut van het zorgen voor geen 
achteruitgang voor milieu en samenleving worden overtroffen door het nut van 
de wijzigingen voor de gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid 
van de mens of duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub c KRW). Tevens mag het 
nuttige doel dat met die wijzigingen van de stand van het grondwaterlichaam 
wordt gediend, vanwege technische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten 
niet bereikt kunnen worden met andere, voor het milieu aanmerkelijk gunsti-
ger middelen (art. 4 lid 7 sub d KRW). De lidstaten moeten bij gebruikmaking 
van deze uitzonderingsmogelijkheid alle haalbare stappen ondernemen om de 

155 Bij menselijke activiteiten moet gedacht worden aan onttrekking aan en lozing in het grondwater-
lichaam en het bodemgebruik in het stroomgebied waaruit het grondwaterlichaam wordt aange-
vuld (zoals het inbrengen van verontreiniging en door de mens veroorzaakte veranderingen in de 
kenmerken van de aanvulling, zoals regenwater en afleiding van afstromend water door landafdich-
tingen, kunstmatige aanvulling, dammen of drainage). Zie bijlage II bij de KRW.
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 negatieve effecten op de toestand van het waterlichaam tegen te gaan (art. 4 lid 7 
sub a KRW).

8.11.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.11.1, is het bij deze verplichting behorende re-
sultaat het bereiken van een bepaalde watertoestand. Deze watertoestand be-
staat erin dat het grondwater moet voldoen aan de grondwaterkwaliteitsnormen 
uit bijlage I van de GWR en aan de door de lidstaten vastgestelde drempelwaar-
den en dat de concentraties van verontreinigende stoffen geen effecten van zout 
of andere intrusies mogen vertonen en niet zodanig mogen zijn dat significante 
schade wordt toegebracht aan terrestrische ecosystemen die rechtstreeks afhan-
kelijk zijn van het grondwaterlichaam. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moe-
ten gaan om dit resultaat te bereiken: is er sprake van een inspannings- of een 
resultaatsverplichting?

Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 
het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Ten eerste kan opgemerkt worden dat een analyse van de gebruikte bewoordin-
gen zich grotendeels niet lijkt te verzetten tegen een interpretatie als resultaats-
verplichting. De waterkwaliteitsnormen van de GWR zijn immers gedetailleerde 
eisen. Hetzelfde geldt voor de op nationaal niveau vastgestelde drempelwaarden. 
Net als in paragraaf 8.7, verdient het opmerking dat het precieze vereiste resul-
taat pas op een later moment duidelijk wordt (namelijk na vaststelling van de 
nationale drempelwaarden) en dat de lidstaten dit resultaat deels zelf bepalen. 
Hoewel deel A van bijlage II GWR enkele aanwijzingen geeft aan de lidstaten om-
trent het vaststellen van de drempelwaarden, worden aan die waarden zelf geen 
concrete eisen gesteld. De lidstaten kunnen dus in grote mate zelf bepalen waar-
aan ze gebonden zijn. Dat neemt niet weg dat, na het vaststellen van die waarden, 
sprake is van nauwkeurig bepaalde, concrete resultaten. Ook de eis dat de con-
centraties verontreinigende stoffen geen effecten van zout of andere intrusies 
mogen vertonen is helder en ondubbelzinnig. Dit is echter anders voor het begrip 
‘significante schade’; het is niet duidelijk wanneer daar precies sprake van is en 
de richtlijn biedt op dit punt geen nadere informatie.156 Als de verplichting in zijn 

156 Zie in dezelfde zin Grimeaud 2001, p. 90. Dit betekent overigens niet dat het Hof van Justitie niet 
kan vaststellen of in een bepaalde zaak voldaan is aan de kwalificatie ‘significant’. Zie bijvoorbeeld 
HvJ 29 januari 2004, zaak C-209/02, Jur. 2004, p. I-1211, r.o. 26, waarin getoetst werd aan art. 6 
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geheel wordt beschouwd, blijft echter overeind dat – behoudens de eis dat geen 
significante schade wordt veroorzaakt – sprake is van nauwkeurig bepaalde, con-
crete resultaten die bestaan uit gedetailleerde eisen welke zijn gevat in helder en 
ondubbelzinnig geformuleerde bewoordingen. Deze constateringen duiden erop 
dat het gaat om een resultaatsverplichting.

Ten tweede is aan de verplichting een termijn gekoppeld binnen welke die water-
toestand bereikt moet zijn (te weten: in 2015) en welke langer is dan de omzet-
tingstermijn teneinde de lidstaten in staat te stellen de vereiste watertoestand te 
bereiken. Ook dit staat niet in de weg aan een kwalificatie als resultaatsverplich-
ting. Ten derde geeft de richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het 
geval waarin de vereiste watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft 
te zijn bereikt. Ook hiermee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening 
op resultaten, in plaats van op inspanningen. In deze uitzonderingsbepalingen 
zit immers (vaak letterlijk: zie art. 4 lid 4 sub a en lid 5 sub b KRW) een redelijk-
heidstoets verwerkt.

Het is duidelijk dat de drie punten die het Hof hanteert in zijn vaste stramien om 
de reikwijdte van een verplichting vast te stellen, alle duiden op een resultaatsver-
plichting. Geconcludeerd kan dus worden dat deze eerste subverplichting een re-
sultaatsverplichting is. Deze conclusie lijkt tevens in lijn te zijn met de mening van 
het Europees Parlement, de Commissie en een aantal lidstaten (zie paragraaf 8.4).

Deze conclusie wordt nog ondersteund door de constatering dat de waarden 
in bijlage I van de GWR en de op nationaal niveau vastgestelde drempelwaar-
den worden aangeduid als milieukwaliteitsnormen (art. 2 lid 1 jo. lid 2 GWR). 
Ingevolge artikel 2 onder 35 KRW, is een milieukwaliteitsnorm een ‘concentratie 
van een bepaalde verontreinigende stof (…) die (…) niet mag worden overschre-
den’.157 Dit betekent dat er hier sprake is van grenswaarden. Zoals in hoofdstuk 2 
(paragraaf 2.5.2.3) is aangegeven, duiden grenswaarden op het bestaan van een 
resultaatsverplichting. 

8.12  Goede kwantitatieve toestand van het grondwater

8.12.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 lid 1 sub b onder ii in samenhang met artikel 2 onder 20 KRW ver-
plicht de lidstaten mede alle grondwaterlichamen te beschermen, verbeteren en 
herstellen, met de bedoeling uiterlijk in 2015 een goede kwantitatieve toestand 

lid 2 van de Habitatrichtlijn, dat (onder andere) vereist dat geen storende factoren optreden die een 
significant effect zouden kunnen hebben, gelet op de doelstellingen van de richtlijn.

157 Deze definitie is ingevolge art. 2 GWR ook van toepassing op de GWR.
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van het grondwater overeenkomstig de bepalingen van bijlage V te bereiken. 
Grondwater heeft een goede kwantitatieve toestand als aan alle in tabel 2.1.2 van 
bijlage V genoemde voorwaarden voldaan is (art. 2, onder 28). Op grond van deze 
tabel mag de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de beschikbare 
grondwatervoorraad158 niet overschrijden, mogen omkeringen van de stroom-
richting geen intrusies van zout water of stoffen van andere aard veroorzaken 
en mogen ze niet wijzen niet op een aanhoudende, duidelijk te constateren an-
tropogene tendens in de stroomrichting die vermoedelijk tot zulke intrusies zal 
leiden. Tevens mag de grondwatertoestand geen zodanige antropogene verande-
ringen ondergaan dat significante schade wordt toegebracht aan de terrestrische 
ecosystemen die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhankelijk zijn. Ten 
slotte mag de grondwaterstand ook geen zodanige antropogene veranderingen 
ondergaan dat de andere milieudoelstellingen van artikel 4 niet worden bereikt. 
Deze laatste eis is mijns inziens overbodig, aangezien die milieudoelstellingen 
sowieso al bereikt moeten worden op grond van de andere aan het begin van 
paragraaf 3.8.3 geïdentificeerde verplichtingen.

8.12.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwantiteit. Abstracties daar kun-
nen bijvoorbeeld invloed hebben op de grondwaterstand over de grens. In dat 
geval wordt het voor de betreffende lidstaat moeilijker om ervoor te zorgen dat 
al het grondwater in een goede kwantitatieve toestand verkeert.

8.12.3  Uitzonderingsbepalingen

De verplichting in 2015 een goede kwantitatieve toestand van het grondwater 
te bewerkstelligen kent enkele redelijk gedetailleerd uitgewerkte voorbehouden 
(zie art. 4 lid 1 sub b onder ii KRW). Deze voorbehouden gelden per waterlichaam. 
Ten eerste bestaat de mogelijkheid van verlenging van de termijn op grond van 
artikel 4 lid 4. De op de hiervoor genoemde verplichtingen wel van toepassing 
zijnde uitzonderingsbepaling inzake doelverlaging, lijkt zich niet te lenen voor de 
onderhavige verplichting. Ten slotte biedt lid 7 een ontsnappingsclausule in het 
geval van wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam. Gebruikmaking 
van deze uitzonderingsbepalingen mag er niet toe leiden dat het bereiken van 
de doelstellingen in andere waterlichamen niet blijvend wordt verhinderd of in 

158 Op grond van art. 2 onder 27 KRW is de ‘beschikbare grondwatervoorraad’ het jaargemiddelde op 
lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemid-
delde op lange termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de 
doelstellingen van ecologische kwaliteit van art. 4 te bereiken, teneinde een significante verslechte-
ring van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende 
terrestrische ecosystemen te voorkomen.
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gevaar wordt gebracht en moet verenigbaar zijn met de andere Europese voor-
schriften op milieugebied (art. 4 lid 8 KRW).

8.12.3.1  Termijnverlenging
De lidstaten hebben de mogelijkheid de termijn twee maal met een periode van 
zes jaren te verlengen (art. 4 lid 4 sub c jo. art. 13 lid 7 KRW). Dat betekent dat 
uiterlijk in 2027 in alle grondwaterlichamen een goede kwantitatieve toestand 
moet zijn gerealiseerd. Wanneer echter de natuurlijke omstandigheden van dien 
aard zijn dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking niet binnen die termijn op 
een dusdanig niveau kan worden gebracht dat op lange termijn de beschikbare 
grondwatervoorraad niet overschreden wordt, is verdere verlenging mogelijk 
(art. 4 lid 4 sub c KRW). Verlenging is slechts mogelijk indien de goede kwantita-
tieve toestand in het betreffende waterlichaam redelijkerwijze niet in 2015 be-
reikt kan zijn vanwege technische onhaalbaarheid, onevenredige kostbaarheid of 
natuurlijke omstandigheden (art. 4 lid 4 sub a KRW).

8.12.3.2  Doelverlaging
Het is de vraag of de uitzonderingsbepaling van artikel 4 lid 5 ook op deze 
verplichting van toepassing is. De KRW stelt zelf de volgende doelen: 1) de ge-
middelde jaarlijkse onttrekking overschrijdt op lange termijn de beschikbare 
grondwatervoorraad niet; 2) Omkeringen van de stroomrichting veroorzaken 
geen intrusies van zout water of stoffen van andere aard en wijzen niet op een 
aanhoudende, duidelijk te constateren antropogene tendens in de stroomrich-
ting die vermoedelijk tot zulke intrusies zal leiden; 3) De grondwatertoestand 
ondergaat geen zodanige antropogene veranderingen dat significante schade 
wordt toegebracht aan de terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van het 
grondwaterlichaam afhankelijk zijn. Aangezien alle drie deze doelen dichotoom 
zijn, is het de vraag of deze doelen ‘verlaagd’ kunnen worden. Het is alles of niets: 
of de onttrekking overschrijdt de beschikbare voorraad, of niet. Mogelijk is het 
zo dat de lidstaten een beetje meer mogen onttrekken dan wat op lange termijn 
beschikbaar is, maar het is ook mogelijk dat deze uitzonderingsbepaling zich niet 
voor deze doelen leent. Mocht ze wel van toepassing zijn, dan gelden dezelfde 
restricties als genoemd in paragraaf 8.11.3.2.

8.12.3.3  Wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam
Het is de lidstaten tevens toegestaan om niet te voldoen aan de onderhavige ver-
plichting, indien dit het gevolg is van wijzigingen in de stand van het grondwater-
lichaam (art. 4 lid 7 KRW). In dat geval moeten de redenen voor die wijzigingen 
van hoger openbaar belang zijn en/of moet het nut van het zorgen voor geen 
achteruitgang voor milieu en samenleving worden overtroffen door het nut van 
de wijzigingen voor de gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid 
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van de mens of duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub c KRW). Tevens mag het 
nuttige doel dat met die wijzigingen van de stand van het grondwaterlichaam 
wordt gediend, vanwege technische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten 
niet bereikt kunnen worden met andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger 
middelen (art. 4 lid 7 sub d KRW). De lidstaten moeten bij gebruikmaking van 
deze uitzonderingsmogelijkheid alle haalbare stappen ondernemen om de ne-
gatieve effecten op de toestand van het waterlichaam tegen te gaan (art. 4 lid 7 
sub a KRW).

8.12.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.12.1, is het bij deze verplichting behorende re-
sultaat het bereiken van een bepaalde watertoestand. Deze watertoestand be-
staat erin dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de beschik-
bare grondwatervoorraad niet overschrijdt, omkeringen van de stroomrichting 
geen intrusies van zout water of stoffen van andere aard veroorzaken en deze 
omkeringen niet op een aanhoudende, duidelijk te constateren antropogene ten-
dens in de stroomrichting wijzen, die vermoedelijk tot zulke intrusies zal leiden. 
Tevens mag de grondwatertoestand geen zodanige antropogene veranderingen 
ondergaan dat significante schade wordt toegebracht aan de terrestrische eco-
systemen die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhankelijk zijn. Het is de 
vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om dit resultaat te bereiken: is er sprake 
van een inspannings- of een resultaatsverplichting?

Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 
het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Als eerste wordt overgegaan tot een analyse van de gebruikte bewoordingen. 
Hierbij is er enig onderscheid tussen de verschillende subverplichtingen die in 
de onderhavige verplichtingen zijn besloten. Wat betreft de – mijns inziens be-
langrijkste – eis dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de 
beschikbare grondwatervoorraad niet mag overschrijden, geldt – gezien de de-
finitie van ‘beschikbare grondwatervoorraad’ in artikel 2 onder 27 KRW – dat 
er op de lange termijn niet meer grondwater wordt onttrokken dan er wordt 
aangevuld. Dit impliceert dat dit op de korte termijn wel het geval mag zijn. Wat 
echter onder ‘lange termijn’ moet worden verstaan, is onduidelijk. Er is, kortom, 
geen ijkpunt waarop gekeken wordt of aan deze verplichting is voldaan. Een re-
latie met de termijn van 2015 (en eventuele verlenging van twee maal zes jaren) 
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ontbreekt eveneens. Mijns inziens kan derhalve niet gezegd worden dat deze eis 
nauwkeurig bepaald is. Hetzelfde geldt voor de subverplichting dat de concen-
traties verontreinigende stoffen niet zodanig zijn dat significante schade wordt 
toegebracht aan terrestrische ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van 
het grondwaterlichaam: het begrip ‘significante schade’ is een vaag begrip.159 
Wat betreft de subverplichting dat geen sprake mag zijn van een aanhoudende, 
duidelijk te constateren antropogene tendens in de stroomrichting die vermoe-
delijk tot intrusies zal leiden,160 is eveneens sprake van een vaag resultaat. Het 
staat immers open voor interpretatie wanneer sprake is van een aanhoudende 
tendens, wanneer deze duidelijk te constateren is en of het vermoedelijk is dat 
deze tot intrusies zal leiden. Het gebruik van deze open normen zou er derhalve 
kunnen op duiden dat deze subverplichtingen inspanningsverplichtingen zijn. 
In elk geval is niet duidelijk welk resultaat precies nagestreefd/bereikt dient te 
worden. Wat betreft de subverplichting dat omkeringen van de stroomrichting 
geen intrusies van zout water of stoffen van andere aard mogen veroorzaken, is 
mijns inziens wel weer sprake van een nauwkeurig bepaald, concreet resultaat. 
Het geheel van de verplichting overziend, kan echter niet gezegd worden dat ge-
heel helder en ondubbelzinnig bepaald is waarop lidstaten kunnen worden afge-
rekend. Dit wijst derhalve in de richting van een inspanningsverplichting.

Vervolgens dient gekeken te worden naar de overige elementen. Aan de verplich-
ting is een termijn gekoppeld binnen welke de beoogde watertoestand bereikt 
moet zijn (te weten: in 2015) en welke langer is dan de omzettingstermijn ten-
einde de lidstaten in staat te stellen de vereiste watertoestand te bereiken. Dit 
kan zowel op een inspannings- als een resultaatsverplichting wijzen. Ten derde 
geeft de richtlijn enkele limitatieve uitzonderingsgronden in het geval waarin de 
vereiste watertoestand niet (binnen de gestelde termijn) hoeft te zijn bereikt. 
Hiermee wordt aangegeven dat het gaat om een afrekening op resultaten, in 
plaats van op inspanningen. In deze uitzonderingsbepalingen zit immers (vaak 
letterlijk: art. 4 lid 4 sub a en lid 5 sub b KRW) een redelijkheidstoets verwerkt.

Geconcludeerd kan worden dat de gebruikelijke aanwijzingen in verschillende 
richtingen wijzen. Met behulp van het stappenplan van hoofdstuk 2 kan dan ook 
niet eenduidig vastgesteld worden of het gaat om een inspannings- of een resul-
taatsverplichting. Totdat het Hof van Justitie zich hierover duidelijk uitspreekt, 
is deze kwestie derhalve onbeslist. Alleen voor de verplichting dat omkeringen 

159 Zie in dezelfde zin Grimeaud 2001, p. 90. Dit betekent overigens niet dat het Hof van Justitie niet 
kan vaststellen of in een bepaalde zaak voldaan is aan de kwalificatie ‘significant’. Zie bijvoorbeeld 
HvJ 29 januari 2004, zaak C-209/02, Jur. 2004, p. I-1211, r.o. 26, waarin getoetst werd aan art. 6 
lid 2 van de Habitatrichtlijn, dat (onder andere) vereist dat geen storende factoren optreden die een 
significant effect zouden kunnen hebben, gelet op de doelstellingen van de richtlijn.

160 Althans dat omkeringen van de stroomrichting niet op zo’n tendens mogen wijzen.
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van de stroomrichting geen intrusies van zout water of stoffen van andere aard 
mogen veroorzaken, wijzen alle aanwijzingen op een resultaatsverplichting.

8.13   Ombuigen van stijgende tendensen van concentraties verontreinigende 
stoffen

8.13.1  Inhoud van de verplichting

Artikel 4 lid 1 sub b onder iii KRW verplicht de lidstaten de nodige maatrege-
len ten uitvoer te leggen om elke significante en aanhoudende stijgende tendens 
van de concentratie van een verontreinigende stof ten gevolge van menselijke 
activiteiten om te buigen, teneinde de grondwaterverontreiniging geleidelijk te 
verminderen.

Ingevolge artikel 2 onder 3 GWR is een ‘significante en aanhoudende stijgende 
trend’161 elke statistisch en uit milieuoogpunt significante toename van de con-
centratie van een verontreinigende stof, groep verontreinigende stoffen of indi-
cator van verontreiniging in het grondwater.

8.13.2  Relevantie van de verplichting

Deze verplichting is relevant in het kader van dit onderzoek. Wanneer uit het 
buitenland afkomstige waterverontreiniging in het grondwater van een lidstaat 
terecht komt, wordt het voor deze lidstaat moeilijker om de grondwaterveront-
reiniging geleidelijk te verminderen.

8.13.3  Uitzonderingsbepalingen

Ingevolge artikel 4 lid 1 sub b onder iii KRW, geldt de onderhavige verplichting 
onder voorbehoud van de leden 6 en 7 en onverminderd lid 8. Dat betekent dat 
een tijdelijke achteruitgang is toegestaan, dat er een ontsnappingsclausule is 
in het geval van wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam en dat ge-
bruikmaking van deze uitzonderingsbepalingen er niet toe mag leiden dat het 
bereiken van de doelstellingen in andere waterlichamen niet blijvend wordt ver-
hinderd of in gevaar wordt gebracht en verenigbaar moet zijn met de andere 
Europese voorschriften op milieugebied.

8.13.3.1  Tijdelijke achteruitgang
Geleidelijke vermindering betekent niet dat de grondwaterverontreiniging niet 
tijdelijk mag toenemen. Het is de lidstaten toegestaan de toestand van een grond-

161 Hoogstwaarschijnlijk wordt onder ‘tendens’ en ‘ trend’ hetzelfde verstaan.
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waterlichaam tijdelijk achteruit te laten gaan, indien die achteruitgang het resul-
taat is van omstandigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of overmacht 
voordoen en die uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijze waren te voorzien,162 
of het gevolg zijn van omstandigheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs 
niet te voorziene ongevallen (art. 4 lid 6 KRW). De lidstaat dient vervolgens alle 
haalbare stappen te nemen om verdere achteruitgang van de toestand te voor-
komen en zo het bereiken van de doelstellingen van de KRW voor andere, niet 
door die omstandigheden getroffen waterlichamen niet in het gedrang te bren-
gen (art. 4 lid 6 sub a KRW). De gevolgen van uitzonderlijke of redelijkerwijs 
niet te voorziene omstandigheden moeten jaarlijks worden geëvalueerd en alle 
haalbare maatregelen moeten worden genomen om het waterlichaam zo snel als 
redelijkerwijs haalbaar is te herstellen in de toestand waarin het zich bevond 
voordat de effecten van die omstandigheden intraden (art. 4 lid 6 sub d KRW).

8.13.3.2  Wijzigingen in de stand van het grondwaterlichaam
Het is de lidstaten tevens toegestaan om de toestand van een grondwaterlichaam 
achteruit te laten gaan, indien dit het gevolg is van wijzigingen in de stand van 
het grondwaterlichaam (art. 4 lid 7 KRW). In dat geval moeten de redenen voor 
die wijzigingen van hoger openbaar belang zijn en/of moet het nut van het zor-
gen voor geen achteruitgang voor milieu en samenleving worden overtroffen 
door het nut van de wijzigingen voor de gezondheid van de mens, de handhaving 
van de veiligheid van de mens of duurzame ontwikkeling (art. 4 lid 7 sub c KRW). 
Tevens mag het nuttige doel dat met die wijzigingen van de stand van het grond-
waterlichaam wordt gediend, vanwege technische haalbaarheid of onevenredig 
hoge kosten niet bereikt kunnen worden met andere, voor het milieu aanmerke-
lijk gunstiger middelen (art. 4 lid 7 sub d KRW). De lidstaten moeten bij gebruik-
making van deze uitzonderingsmogelijkheid alle haalbare stappen ondernemen 
om de negatieve effecten op de toestand van het waterlichaam tegen te gaan 
(art. 4 lid 7 sub a KRW).

8.13.4  Kwalificatie van de verplichting

Zoals aangegeven in paragraaf 8.13.1, is het bij deze verplichting behorende 
 resultaat dat elke statistische en uit milieuoogpunt significante toename omge-
bogen wordt. Een achterliggend resultaat dat beoogd wordt, is dat – door het 
bereiken van het eerste resultaat – een bepaalde watertoestand bereikt wordt 
die erin bestaat dat de grondwaterverontreiniging geleidelijk vermindert. Het is 
de vraag hoe ver de lidstaten moeten gaan om deze resultaten te bereiken: is er 
sprake van een inspannings- of een resultaatsverplichting?

162 Hierbij moet met name gedacht worden aan extreme overstromingen of lange droogteperioden.
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Zoals gezegd, geeft het enige arrest van het Hof van Justitie over artikel 4 KRW 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of het hier gaat om een inspannings of 
een resultaatsverplichting; wel lijkt een kwalificatie als resultaatsverplichting 
het waarschijnlijkst voor artikel 4 als geheel. In lijn met het schema uit hoofd-
stuk 2, wordt hier getracht de vaste argumenten die het Hof gebruikt, toe te pas-
sen op de onderhavige verplichting.

Als eerste wordt overgegaan tot een analyse van de gebruikte bewoordingen. 
Daarbij wordt gestart met het eerste beoogde resultaat, namelijk de ombuiging 
van elke statistische en uit milieuoogpunt significante toename. Er kan opge-
merkt worden dat het een objectief criterium is of een toename vanuit statis-
tisch oogpunt significant is. Dat is echter niet het geval voor de vraag of een toe-
name vanuit milieuoogpunt significant is (vergelijk paragraaf 8.11.4 en 8.12.4). 
Aangezien deze eisen cumulatief zijn, kan niet gezegd worden dat het gaat om 
heldere en ondubbelzinnige bewoordingen. Dit wijst in de richting van een in-
spanningsverplichting. Wat betreft het beoogde resultaat dat de grondwaterver-
ontreiniging geleidelijk vermindert, kan gewezen worden op de gelijkenis van 
deze verplichting met de verplichting van paragraaf 8.9 om een geleidelijke ver-
mindering van de verontreiniging door prioritaire stoffen te bewerkstelligen. In 
die paragraaf werd geconcludeerd dat het ging om een inspanningsverplichting. 
Deze conclusie kan analoog op de onderhavige verplichting worden toegepast. 
Zoals in paragraaf 8.9 werd opgemerkt, neemt die conclusie echter niet weg dat 
in extreme gevallen afgerekend kan worden op het beoogde resultaat. Dit maakt 
deze verplichting echter nog geen resultaatsverplichting.

Hoewel de aanwezigheid van uitzonderingsbepalingen wijst op een resultaats-
verplichting, is er geen termijn gegeven waarbinnen de beoogde resultaten moe-
ten zijn bereikt. Dit maakt een afrekening op resultaten (behoudens in extreme 
gevallen, zie hierboven) onmogelijk. De relevante informatie lijkt derhalve vooral 
in de richting van een inspanningsverplichting te wijzen, ook al is dat niet geheel 
zeker.

8.14  Voldoen aan alle normen en doelstellingen voor beschermde gebieden

8.14.1  Inhoud van de verplichting

Van de ‘normale’ oppervlakte- en grondwaterlichamen worden de zogenoemde 
beschermde gebieden onderscheiden. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen in 
het kader van specifieke Europese wetgeving omdat ze bijzondere bescherming 
behoeven met betrekking tot hun oppervlakte- of grondwater, in het gebied aan-
wezige habitats, of rechtstreeks van water afhankelijke soorten.
Het gaat hierbij om de volgende gebieden (bijlage IV lid 1 KRW):
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1. gebieden die zijn aangewezen voor de winning van drinkwater;
2. gebieden die voor de bescherming van economisch significante in het water 

levende planten- en diersoorten zijn aangewezen;
3. waterlichamen die als recreatiewater zijn aangewezen;
4. nutriëntgevoelige gebieden die zijn aangewezen als kwetsbare gebieden;
5. gebieden die voor de bescherming van habitats of soorten zijn aangewezen.

De onder punt 1 genoemde gebieden worden aangewezen op grond van artikel 7 
KRW. De overige gebieden worden aangewezen op grond van andere Europese re-
gelgeving.163 Bij de onder punt 2 genoemde gebieden gaat het om de gebieden aan-
gewezen op grond van de Viswaterrichtlijn164 en de Schelpdierwaterrichtlijn.165 
De onder punt 3 genoemde gebieden omvatten mede166 de op grond van de 
Zwemwaterrichtlijn167 aangewezen gebieden. De onder punt 4 genoemde gebie-
den omvatten mede de gebieden die op grond van de Nitraatrichtlijn168 en de 
Richtlijn stedelijk afvalwater169 zijn aangewezen als kwetsbare zones respectie-
velijk kwetsbare gebieden. De onder punt 5 genoemde gebieden worden aange-
wezen wanneer het behoud of de verbetering van de watertoestand bij de be-
scherming van de habitats of soorten een belangrijke factor vormt en omvatten 
mede de relevante Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen op grond van de 
Habitatrichtlijn170 en de Vogelrichtlijn.171

Op grond van artikel 4 lid 1 sub c KRW moeten de lidstaten in deze gebieden ui-
terlijk in 2015 voldoen aan alle normen en doelstellingen. Indien in de specifieke 
Europese regelgeving echter strengere doelstellingen, normen of termijnen gel-
den, dienen deze te worden toegepast in plaats van die in de KRW. Het vaststel-
len van KRW-doelstellingen mag er niet toe leiden dat de tenuitvoerlegging van 
bestaande Europese wetgeving wordt ondermijnd.172

De verplichting lijkt geen zelfstandige waarde te hebben naast de andere hier-
boven besproken verplichtingen; zij geeft immers slechts aan dat de overige 
verplichtingen ook gelden in de beschermde gebieden. Zonder deze verplichting 
was er echter geen reden geweest om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn. Ze 

163 Van Rijswick 2008, p. 235.
164 Richtlijn 2006/44/EG.
165 Richtlijn 2006/113/EG.
166 Naast nationale wetgeving op grond waarvan andere gebieden zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor 

de ecologische hoofdstructuur. Dit geldt ook voor de navolgende zinnen waar ‘mede’ staat. Zie Van 
Rijswick 2001, p. 71.

167 Richtlijn 2006/7/EG, of zijn voorganger richtlijn 76/160/EEG.
168 Richtlijn 91/676/EEG.
169 Richtlijn 91/271/EEG.
170 Richtlijn 79/409/EEG.
171 Richtlijn 92/43/EEG.
172 Klaassen 2008.
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lijkt dus overbodig. De redactie van de onderhavige verplichting verschilt echter 
van die van de voorgaande verplichtingen en dit heeft mogelijkerwijze gevolgen 
voor de toepasselijke uitzonderingsbepalingen en de kwalificatie van de overige 
verplichtingen ten aanzien van beschermde gebieden. Om die reden wordt ze 
hier toch behandeld.

8.14.2  Relevantie van de verplichting

Deze verplichting is relevant om dezelfde redenen als die welke genoemd zijn in 
de voorgaande paragrafen over de verplichtingen die deze bepaling van overeen-
komstige toepassing verklaart op beschermde gebieden.

8.14.3  Uitzonderingsbepalingen

In tegenstelling tot de meeste andere hierboven beschreven verplichtingen, 
maakt de onderhavige verplichting geen gewag van toepasselijke uitzonderings-
bepalingen. De in de overige leden van artikel 4 genoemde uitzonderingen zijn 
echter zo algemeen van aard, dat ze ook op deze verplichting van toepassing 
kunnen zijn. Ook kan beargumenteerd worden dat – aangezien sub c de overige 
verplichtingen integraal overneemt – dat ook geldt voor de bij die verplichtingen 
behorende uitzonderingsbepalingen. Deze tegenstrijdigheid maakt het ondui-
delijk of lidstaten in de beschermde gebieden een beroep kunnen doen op een 
uitzonderingsmogelijkheid.

Veltman173 is van mening dat om vijf redenen de uitzonderingsbepalingen niet 
ingeroepen kunnen worden in beschermde gebieden. Ten eerste moet het niet 
opnemen van voorbehouden in artikel 4 lid 1 sub c KRW volgens Veltman gezien 
worden als een bewuste keuze van de Europese wetgever om een onderscheid 
te maken met de verplichtingen die gelden in de overige waterlichamen. Ten 
tweede past deze interpretatie in het hoge ambitieniveau van de KRW. Gezien 
hun beschermingsbehoefte en kwetsbaarheid, is het logisch dat voor bescherm-
de gebieden termijnverlenging niet acceptabel is. Daar komt bij dat deze ge-
bieden reeds op grond van andere Europese wetgeving een beschermde status 
hadden en het tijdig halen van de doelen daarmee reëel en haalbaar zou zijn. 
Keessen en Van Rijswick174 wijzen er echter op dat ook bijvoorbeeld de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen geen termijnstelling hebben en ook eigen uitzonderingsbe-
palingen kennen. Dat beschermde gebieden naar hun aard zich niet lenen voor 
termijnverlenging, is dan ook onjuist. Ten vierde zou het volgens Veltman gaan 
om een resultaatsverplichting en is het dan in andere richtlijnen niet gebruikelijk 
een verlenging toe te staan of wordt dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 

173 Veltman 2008, p. 4-5.
174 Keessen & van Rijswick 2008, p. 557-566.
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gedaan. Gezien hetgeen in hoofdstuk 2 besproken is, is het duidelijk dat dit niet 
mijn idee zou zijn. Uitzonderingsmogelijkheden zijn juist een van de aanwijzin-
gen om aan te nemen dat er sprake is van een resultaatsverplichting. Ten slotte 
wijst Veltman op de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie, waarin de uit-
zonderingsmogelijkheden strikt worden uitgelegd. In lijn met de voorgaande ar-
gumenten zou dit ertoe moeten leiden dat de uitzonderingsbepalingen niet van 
toepassingen moeten worden geacht op de beschermde gebieden, hoewel zij op 
zich zo geformuleerd zijn dat daarin geen beperking te vinden is.

Volgens Keessen en Van Rijswick175 leidt ook de voorrangsbepaling van artikel 4 
lid 2 KRW mogelijk tot deze conclusie. Volgens deze bepaling is, wanneer meer 
dan een van de doelstellingen van lid 1 betrekking heeft op een bepaald waterli-
chaam, de strengste van toepassing. Zij leiden daaruit af dat – aangezien het be-
schermingsregime van de beschermde gebieden geen termijnverlenging kent – 
termijnverlenging op grond van de KRW dus ook onmogelijk is. De bescherming 
die in de Europese wetgeving ten aanzien van beschermde gebieden is opgeno-
men, is immers op dit punt strenger en moet dus prevaleren. Dit lijkt mijn geen 
juiste stellingname, aangezien artikel 4 lid 2 KRW expliciet slechts een voorrangs-
regeling creëert voor verplichtingen van artikel 4 lid 1 KRW en niet voor andere 
verplichtingen. Keessen en Van Rijswick zijn echter van mening, dat toch niet 
gezegd kan worden dat de uitzonderingsbepalingen niet voor beschermde gebie-
den gelden. Dit zou niet van lidstaten verwacht kunnen worden. Overmacht (ook 
een van de uitzonderingsmogelijkheden), kan zich immers ook in beschermde 
gebieden voordoen. Het zou niet juist zijn lidstaten de mogelijkheid te ontnemen 
zich daarop te beroepen. Terecht wijzen Keessen en Van Rijswick er ook op dat 
volgens het – niet bindende – Guidance Document176 over dit onderwerp, de uit-
zonderingsbepalingen ook op beschermde gebieden van toepassing zijn, zolang 
dit maar niet leidt tot het niet halen van in andere Europese wetgeving neerge-
legde verplichtingen. De toegevoegde waarde van sub c ligt volgens hen dan ook 
niet in het uitsluiten van de toepasselijkheid van de uitzonderingsbepalingen, 
maar in de coördinatie met andere Europese wetgeving, welke eruit bestaat dat 
in elk geval de doelstellingen uit die wetgeving niet in gevaar worden gebracht 
door de KRW. Veltman wijst er in een reactie177 echter terecht op dat deze coör-
dinatie ook al volgt uit artikel 4 lid 9 KRW. Daarmee zou sub c geen zelfstandige 
betekenis overhouden en dat zou – volgens Veltman – onlogisch zijn. De interpre-
tatie van Keessen en Van Rijswick zou dan ook onjuist zijn. Deze laatste conclu-
sie deel ik echter niet. De discussie over de bewoordingen van de verplichtingen 
van artikel 4, zoals beschreven in paragraaf 8.4.4, geeft aan dat – hoewel, zoals 

175 Keessen & van Rijswick 2008, p. 557-566.
176 Guidance Document No. 20. Guidance Document on Exemptions to the Environmental Objectives, 

paragraaf 3.2.2.
177 Veltman 2009, p. 151-153.
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Veltman terecht stelt, de inhoud van de richtlijn het bewuste resultaat is van de 
wil van de Europese wetgever – dit geenszins hoeft te betekenen dat dat resultaat 
ook logisch of duidelijk is. Het is niet ongebruikelijk dat deze richtlijn bepalingen 
en bewoordingen kent die geen zelfstandige betekenis hebben en niet absoluut 
noodzakelijk zijn dan wel geen enkele duidelijkheid bieden. Ter illustratie wijs ik 
graag nog op de brij aan algemene doelstellingen die deze richtlijn kent.

Zowel Veltman als Keessen en Van Rijswick geven – terecht – aan dat het derhal-
ve onzeker blijft of bij beschermde gebieden een beroep op de uitzonderingsbe-
palingen mogelijk is, totdat het Hof van Justitie zich hierover heeft uitgesproken.

8.14.4  Kwalificatie van de verplichting

Afgezien van de mogelijke andere opstelling ten aanzien van de toepasselijkheid 
van de uitzonderingsbepalingen, lijkt sub c de overige verplichtingen integraal 
over te nemen. Dat betekent dat dat ook geldt voor hun kwalificatie. De hier-
boven beschreven argumenten gelden dan ook voor elke verplichting tevens in 
de beschermde gebieden. In aanvulling hierop kan nog vermeld worden dat de 
afwijkende formulering (het ontbreken van ‘met de bedoeling om’) niet betekent 
dat in de beschermde gebieden alle verplichtingen automatisch resultaatsver-
plichtingen worden (zie paragraaf 8.4.4). Concluderend kan dus gezegd worden 
dat de kwalificaties van de verplichtingen die hierboven zijn beschreven, ook gel-
den in de beschermde gebieden.

8.15  Drinkwater

8.15.1  Inhoud van de verplichting

Deze verplichting is niet op al het in de lidstaten aanwezige water van toepas-
sing, maar slechts op waterlichamen die voor de onttrekking van voor menselijke 
consumptie bestemd water worden gebruikt en dagelijks gemiddeld meer dan 
10 m3 per dag leveren of meer dan 50 personen bedienen, alsmede de voor dat 
toekomstig gebruik bestemde waterlichamen.178

Op grond van artikel 7 lid 2 KRW, dragen de lidstaten er zorg voor dat in deze 
waterlichamen de doelstellingen van artikel 4 worden bereikt. De bepaling ver-
plicht lidstaten tevens dat het met de toegepaste waterbehandelingsmethode 
verkregen water voldoet aan de eisen van DWR. Volgens het Hof van Justitie is 
het voldoen aan artikel 4 KRW echter de voornaamste verplichting uit deze be-
paling.179

178 De lidstaten moeten deze waterlichamen aanwijzen (art. 7 lid 1 KRW).
179 HvJ 30 november 2006, zaak C-32/05, Commissie/Luxemburg, Jur. 2006, p. I-11323, r.o. 75.
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8.15.2  Relevantie van de verplichting

De lidstaten zijn in de nakoming van deze verplichting afhankelijk van hetgeen er 
in bovenstroomse staten gebeurt met de waterkwaliteit. Wanneer daar bijvoor-
beeld de concentratie van de in bijlage I DWR genoemde stoffen of organismen 
toeneemt, is het mogelijk dat dit water over de grens terechtkomt in de op grond 
van artikel 7 van de KRW aangewezen beschermde waterlichamen die dienen als 
bron voor drinkwater. In dat geval wordt het voor de betreffende lidstaat moei-
lijker om aan de op grond van de DWR nationaal vastgestelde waarden te vol-
doen. Wat betreft de verplichting om de doelstellingen van artikel 4 te bereiken, 
is deze verplichting relevant om dezelfde redenen als die welke genoemd zijn in 
de voorgaande paragrafen over de verplichtingen die deze bepaling van overeen-
komstige toepassing verklaart op beschermde gebieden.

8.15.3  Uitzonderingsbepalingen

De toepasselijkheid van de uitzonderingsmogelijkheden in beschermde gebie-
den is uitgebreid besproken in paragraaf 8.14.3. Zoals daar is aangegeven, is het 
onzeker of de uitzonderingsbepalingen van toepassing zijn, totdat het Hof van 
Justitie zich hierover heeft uitgesproken.

8.15.4  Kwalificatie van de verplichting

De onderhavige verplichting kent twee resultaten: ten eerste dat de doelstel-
lingen van lid 1 in de betreffende drinkwatergebieden worden bereikt en ten 
tweede dat het met de toegepaste waterbehandelingsmethode verkregen water 
voldoet aan de eisen van de DWR. Het is de vraag hoe ver de lidstaten moeten 
gaan om dit resultaat te bereiken: is er sprake van een inspannings- of een resul-
taatsverplichting?

Wat betreft het eerste resultaat heeft het Hof van Justitie ondubbelzinnig aange-
geven dat het hier om een resultaatsverplichting gaat.180 Zonder het gebruike-
lijke argumentatieschema te hanteren om tot deze conclusie te komen, volstaat 
het Hof met het constateren dat de verplichting ‘op duidelijke en ondubbelzin-
nige wijze’ is geformuleerd en ‘de lidstaten resultaatsverbintenissen’ oplegt. Dit 
lijkt eenvoudig, maar is het niet. Volgens het Hof is het bij de verplichting beho-
rende resultaat ‘dat watermassa’s van deze lidstaten (…) beantwoorden aan de 
in artikel 4 van de richtlijn geformuleerde doelstellingen’.181 Zoals hierboven is 
beschreven, zijn de in lid 1 geformuleerde doelstellingen veelzijdig en kennen 
ze mogelijk verschillende kwalificaties. Wat betekent het dan als op de lidstaten 

180 HvJ 30 november 2006, zaak C-32/05, Commissie/Luxemburg, Jur. 2006, p. I-11323, r.o. 74 & 75.
181 R.o. 75.
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een resultaatsverplichting (art. 7 lid 2) rust om aan een inspanningsverplichting 
(een van de verplichtingen van artikel 4 lid 1) te voldoen? Kan hierdoor van een 
inspanningsverplichting een resultaatsverplichting worden gemaakt? Mijns in-
ziens is de kwalificatie van artikel 7 lid 2 op dit punt niet zo relevant en moet de 
kwalificatie van de betreffende verplichting uit artikel 4 lid 1 prevaleren. Alleen 
zo wordt recht gedaan aan alle verschillende argumenten die in de voorgaande 
paragrafen zijn besproken.

Voor de eis dat het met de toegepaste waterbehandelingsmethode verkregen 
water voldoet aan de eisen van de DWR, geldt het volgende. Zoals betoogd in 
paragraaf 5.2.4, is de betreffende eis uit de DWR een resultaatsverplichting. Door 
deze eis over te nemen moet volgens mij – logisch gezien – ook gelden dat de eis 
uit de KRW een resultaatsverplichting is.

8.16  Geen achteruitgang drinkwatertoestand

8.16.1  Inhoud van de verplichting

Ingevolge artikel 7 lid 3 KRW dragen de lidstaten zorg voor de nodige bescher-
ming van de aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van 
de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor 
de productie van drinkwater is vereist, te verlagen. Hier worden twee resulta-
ten beoogd, waarvan het tweede een achterliggend doel vormt (een verlaagd 
niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater vereist is). Het lijkt 
er niet op dat de KRW beoogt lidstaten af te rekenen op het zuiveringsniveau. 
Immers, lidstaten mogen er zelf voor kiezen om het water nog schoner te ma-
ken dan Europees vereist is. Het zou dus niet logisch zijn te stellen dat lidstaten 
afgerekend kunnen worden op een verlaagd zuiveringsniveau. Om deze reden 
wordt hieronder alleen nog ingegaan op het resultaat dat achteruitgang van de 
kwaliteit van het voor de productie van drinkwater bestemde water, voorkomen 
wordt.

Anders dan bij de geen-achteruitgangsbepaling voor oppervlaktewater, is hier 
geen sprake van een achteruitgang ‘in toestand’. Dat betekent dat ten aanzien 
van deze verplichting geen discussie bestaat over de vraag wanneer sprake is van 
achteruitgang. Elke achteruitgang lijkt verboden te zijn.

8.16.2  Relevantie van de verplichting

Wanneer uit een ander land meer verontreiniging binnenkomt, zal het voor een 
lidstaat moeilijker zijn aan deze verplichting te voldoen. Een verhoging van de 
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verontreiniging kan immers een achteruitgang van de drinkwaterkwaliteit be-
tekenen.

8.16.3  Uitzonderingsbepalingen

Er lijken op deze verplichting geen uitzonderingsbepalingen van toepassing te 
zijn. Ook de bepaling die een tijdelijke achteruitgang toestaat (art. 4 lid 6 KRW), 
heeft het over een achteruitgang ‘van de toestand’, hetgeen niet op deze verplich-
ting slaat. Ook de plaats van die uitzonderingsmogelijkheid – in artikel 4 – doet 
vermoeden dat zij niet van toepassing is op de onderhavige verplichting.

8.16.4  Kwalificatie van de verplichting

Er is geen arrest van het Hof van Justitie dat ingaat op deze specifieke verplich-
ting. In lijn met het schema uit hoofdstuk 2, wordt hier getracht de vaste argu-
menten die het Hof gebruikt, toe te passen op de onderhavige verplichting.

Allereerst moet opgemerkt worden dat deze verplichting een voorbeeld is van 
een standstillbepaling. Zoals in paragraaf 5.5.1 van hoofdstuk 2 is aangegeven, 
bevatten standstillbepalingen altijd impliciet een termijn en is deze verstreken 
bij het van kracht worden van de bepaling. Op basis van het stappenplan van 
hoofdstuk 2 kan vastgesteld worden dat dit geen aanwijzing vormt of sprake is 
van een inspannings- of resultaatsverplichting.

Hiernaast lijkt het beoogde resultaat helder en ondubbelzinnig geformuleerd te 
zijn: geen enkele achteruitgang is toegestaan. Zoals in paragraaf 8.4.4 is aange-
geven, heeft de gekozen bewoording ‘met de bedoeling om’ hierop geen enkele 
invloed. Zoals echter is aangegeven in paragraaf 5.5.1 van hoofdstuk 2, speelt bij 
standstillbepalingen wel vaak de vraag ten opzichte van welke toestand bepaald 
wordt of sprake is van een verslechtering. Normaal gesproken is hier weinig on-
duidelijkheid over en wordt uitgegaan van de toestand zoals deze was bij het van 
kracht worden van de verplichting. Ook op dit punt bestaat bij de uitleg van de 
KRW echter discussie. Uit rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat men in som-
mige landen inderdaad uitgaat van 2000 als referentietoestand voor  artikel 4 
(zie paragraaf 8.10). In andere landen hanteert men echter 2006 (toen het moni-
toringprogramma startte) of 2012 (toen de maatregelenprogramma’s operatio-
neel werden) als referentietoestand. Weer andere landen gingen uit van 2009 als 
startjaar.182 Ook op dit punt blijft dus onduidelijkheid bestaan totdat een rechter 
zich hierover heeft uitgesproken. Dat geldt zowel voor artikel 4 als voor de on-
derhavige verplichting. Wel kan opgemerkt worden dat – gezien het cyclische 

182 Uitenboogaart e.a. 2009.
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karakter van de KRW – de startdatum op de een of andere manier samen zou 
moeten hangen met de tijdsduur van de plancyclus.

Naast deze opmerkingen over de nauwkeurigheid van het resultaat dat de ver-
plichting beoogd te bewerkstelligen, geldt dat de verplichting geen limitatief op-
gesomde uitzonderingsbepalingen kent. Dit geeft ons geen aanwijzing of sprake 
is van een inspannings- of resultaatsverplichting.

Alles overziend is er nog enige onduidelijkheid over het voorgeschreven resul-
taat (het is de vraag ten opzichte van welk moment niet verslechterd mag zijn) 
en bieden ook de overige elementen geen aanwijzing of sprake is van een inspan-
nings- of resultaatsverplichting. Dat betekent dat hier geen conclusie kan wor-
den getrokken aangaande de kwalificatie van deze richtlijnbepaling.

9  De relatie tot het internationale recht

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aan de orde kwam, beoogt de Kaderrichtlijn wa-
ter een implementatie te vormen van het Verdrag van Helsinki183 (zie punt 35 
 considerans KRW). De Europese Unie is tevens partij bij dit verdrag. Hiernaast 
kwam in hoofdstuk 1 aan de orde dat het VN-waterlopenverdrag184 een uitdruk-
king vormt van het internationaal gewoonterecht ten aanzien van het gebruik 
van internationale waterlopen.

Internationaalrechtelijke verdragen werken door in de Europese rechtsorde; 
dit geldt zowel voor verdragen die door de Unie geratificeerd zijn en in werking 
zijn getreden185 als voor verdragen waarin het internationale gewoonterecht is 
gecodificeerd,186 zelfs al zijn deze nog niet in werking getreden.187 Deze inter-
nationale verdragen zijn hiërarchisch van een hogere rangorde dan het secun-
daire Europese recht, zoals richtlijnen. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 216 lid 2 
VWEU.188

Binnen de Europese rechtsorde zijn het Verdrag van Helsinki en het VN-
waterlopenverdrag derhalve van een hogere rangorde dan de hier zojuist be-
handelde richtlijnen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de richtlijnen – en met 

183 Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internatio-
nale meren, Helsinki, 17 maart 1992.

184 Verdrag inzake het recht betreffende het gebruik van internationale waterlopen anders dan voor 
scheepvaart, New York, 21 mei 1997.

185 Zie bijvoorbeeld HvJ 10 januari 2006, zaak C-344/04, Jur. 2006, p. I-00403, HvJ 30 mei 2006, zaak 
C-459/03, Commissie/Ierland, Jur. 2006, p. I-04635 en HvJ 3 juni 2008, zaak C-308/06, Jur. 2008, 
p. I-04057.

186 Zie de zojuist aangehaalde zaak C-308/06.
187 HvJ 24 november 1992, zaak C-286/90, Jur. 1992, p. I-06019.
188 Zijlmans 2011, p. 48.
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name de KRW – conform deze verdragen moeten worden uitgelegd.189 Deze ver-
dragsconforme interpretatie is evenwel aan een aantal grenzen gebonden. Ten 
eerste moet er een specifieke richtlijnbepaling zijn waar de conforme interpreta-
tie kan worden ingelezen.190 Dit betekent dat er een zekere overeenkomst moet 
zijn tussen het onderwerp van de richtlijnbepaling en een of meer verdragsbepa-
lingen. Hiernaast moeten de betreffende verdragsbepalingen voldoende houvast 
bieden voor een conforme interpretatie en moet de richtlijnbepaling voldoende 
‘rekbaar’ zijn. Een vervormende interpretatie, dat wil zeggen een interpretatie 
waarbij buiten de wil van de regelgever wordt omgegaan,191 is niet toegestaan, 
laat staan een interpretatie contra legem.192 Het feit dat verdragen van een ho-
gere orde zijn dan richtlijnen, mag er overigens niet toe leiden dat een richtlijn-
bepaling buiten toepassing wordt gelaten en een verdragsbepaling daarvoor in 
de plaats direct wordt toegepast.193

Hoewel de inhoud van de beide verdragen meer in detail in hoofdstuk 6 aan de 
orde komt, bleek in hoofdstuk 1 al dat er ten minste twee belangrijke elementen 
in naar voren komen: de bescherming van de waterkwaliteit en daarnaast het 
redelijke en billijke gebruik van een internationale stroomgebied, hetgeen neer-
komt op het gegeven dat elke oeverstaat recht heeft op een redelijk en billijk deel 
van de verontreinigingsruimte van het stroomgebied.

De hierboven behandelde richtlijnen lijken uitvoerig invulling te geven aan de 
in de verdragen voorkomende bescherming van de waterkwaliteit. Er is echter 
een groot verschil tussen de hierboven behandelde verplichtingen en de ver-
dragsbepalingen. Waar het in de richtlijnen vaak om zeer gedetailleerde eisen 
gaat, bepaalt bijvoorbeeld het VN-waterlopenverdrag in artikel 20 slechts dat de 
Waterloopstaten individueel en, indien van toepassing, gezamenlijk zorgen, voor 
de bescherming en het behoud van de ecosystemen van internationale waterlo-
pen. Artikel 2 lid 2 van het Verdrag van Helsinki bepaalt slechts dat de verdrags-
partijen alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wordt gestreefd 
naar de bescherming van het milieu en om het behoud en, waar nodig, herstel 
van ecosystemen te waarborgen. De verdragsbepalingen zijn kortom veel vager 
dan de Europese eisen. Er valt mijns inziens dan ook niet veel verdragsconform 
te interpreteren op dit punt. Mij is in elk geval onduidelijk waar zo een interpre-
tatie toe zou kunnen leiden, omdat er weinig meer in te vullen valt. Aangezien 

189 Zijlmans 2011, p. 53. Deze verplichting geldt alleen voor richtlijnbepalingen, niet voor bepalingen 
van het primaire Europese recht. Om deze reden kan het in paragraaf 4.6.2 van hoofdstuk 2 behan-
delde beginsel van loyale samenwerking dan ook niet verdragsconform geïnterpreteerd worden. 
De uitkomst van een verdragsconforme interpretatie van het beginsel in waterzaken zou overigens 
hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met de intrepretatie die in die paragraaf gegeven wordt.

190 Zijlmans 2011, p. 18.
191 Zijlmans 2011, p. 19.
192 Zijlmans 2011, p. 53.
193 Zijlmans 2011, p. 53.
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de verdragsbepalingen zo algemeen zijn, bieden ze verder zeer weinig houvast 
voor conforme interpretatie en aangezien de richtlijnbepalingen zo gedetailleerd 
zijn, bieden ze weinig ‘rek’ voor een zodanige interpretatie. Een mogelijke inter-
pretatie zou kunnen zijn dat – aangezien artikel 20 VN-waterlopenverdrag eist 
dat lidstaten, indien van toepassing, gezamenlijk zorgen voor de bescherming 
van ecosystemen in stroomgebieden – de verplichtingen van de richtlijnen zó 
uitgelegd moeten worden dat ze niet slechts drukken op elke lidstaat voor zijn 
eigen grondgebied, maar dat oeverstaten een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid hebben dat overal in een stroomgebied de eisen worden nageleefd. Een zo-
danige uitleg zou mijns inziens echter buiten de wil van de Europese regelgever 
omgaan. Uit niets in de Europese waterrichtlijnen blijkt immers dat lidstaten de 
eisen ook buiten hun eigen grondgebied moeten nakomen (zie voor een nadere 
onderbouwing hiervan ook hoofdstuk 8). Dit zou ook niet stroken met het feit dat 
de lidstaten slechts op hun eigen grondgebied waterlichamen aanwijzen en met 
de in de richtlijnen vermelde toepassingsgebieden (die mijns inziens meestal im-
pliciet betrekking hebben op het grondgebied van iedere lidstaat). Een zodanige 
verdragsconforme interpretatie lijkt dan ook niet toegestaan.

Hoewel in de hierboven behandelde regelgeving de bescherming van de water-
kwaliteit uitvoerig middels normstelling aan bod komt, lijkt de verdeling van 
de verontreinigingsruimte ‘vergeten’ te zijn in de Europese waterrichtlijnen. 
Hoewel het volgens artikel 1 KRW een van de doelen van de richtlijn is om bij 
te dragen tot een billijk gebruik van water, wordt nergens in de richtlijn nader 
invulling gegeven aan het bewerkstelligen van dit doel. De eisen die op Europees 
niveau worden gesteld zijn voor alle lidstaten hetzelfde en gelden voor iedere lid-
staat slechts voor zijn eigen grondgebied (zie hierboven). Deze eisen geven niet 
aan hoe een lidstaat zijn verontreinigingsruimte dient te beperken ten faveure 
van andere lidstaten. Ook de eisen die lidstaten voor zichzelf vaststellen zien niet 
op de verdelingsvraag, maar beogen slechts de waterkwaliteit ter plekke te re-
guleren. De taak om een verdeling vast te stellen, lijkt bewust bij de oeverstaten 
van een stroomgebied te zijn neergelegd, nu overweging 35 van de considerans 
bij de KRW de implementatie van het Verdrag van Helsinki in één adem noemt 
met de verplichting voor de lidstaten om samen te werken in de gevallen waarin 
het watergebruik grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. Dit betekent dat 
verdragsconforme interpretatie ook geen rol speelt bij de verdeling van de ver-
ontreinigingsruimte. Er is immers geen bepaling in het Europese recht waarbij 
aangehaakt kan worden om dit beginsel ‘in te lezen’.
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10  Samenvatting en conclusies

In deze paragraaf worden enkele conclusies gepresenteerd naar aanleiding van 
de hierboven gemaakte analyse. Uit de hiernavolgende tabel, waarmee dit hoofd-
stuk afsluit, wordt duidelijk dat het Europese waterrecht 24 voor dit onderzoek 
relevante verplichtingen bevat. Daarvan konden er – met behulp van het stap-
penplan van hoofdstuk 2 en op basis van de bestaande jurisprudentie van het Hof 
van Justitie – 15 worden gekwalificeerd als resultaatsverplichting. Zes verplich-
tingen blijken inspanningsverplichtingen te zijn en van drie verplichtingen blijft 
vooralsnog onduidelijk wat de kwalificatie moet zijn.

Zoals gesteld in hoofdstuk 2, zijn beide typen verplichtingen niet gemakkelijk na 
te komen. Inspanningsverplichtingen vereisen het nemen van alle redelijkerwijs 
mogelijke maatregelen, die vervolgens doelgericht moeten zijn en een coherent 
geheel moeten vormen. Resultaatsverplichtingen vereisen het nemen van alle 
überhaupt mogelijke maatregelen. Deze verplichtingen rusten in eerste instantie 
op de lidstaten. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden hoe nationale 
waterbeheerders als De Dommel hiermee te maken kunnen krijgen.

Het is verder in het licht van de probleemstelling interessant te constateren dat 
de Europese normstelling op geen enkele wijze ziet op de verdelingsvraag. De 
eisen die op Europees niveau worden gesteld zijn voor alle lidstaten hetzelfde 
en gelden voor iedere lidstaat slechts voor zijn eigen grondgebied. Deze eisen 
geven niet aan hoe een lidstaat zijn verontreinigingsruimte dient te beperken ten 
faveure van andere lidstaten. Ook de eisen die lidstaten voor zichzelf vaststellen 
zien niet op de verdelingsvraag, maar beogen slechts de waterkwaliteit ter plekke 
te reguleren. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat lidstaten op deze manier een 
invulling geven aan het verdelingsvraagstuk; het Europese recht dwingt dat ech-
ter geenszins af. In het volgende hoofdstuk zal aan bod komen in welke mate bij 
de samenwerking tussen lidstaten het verdelingsvraagstuk een rol speelt.

Verder kan geconcludeerd worden dat – hoewel ermee beoogd werd orde te 
scheppen in het Europese waterbeleid en dit transparanter te maken – de KRW 
eerder onduidelijkheid heeft gebracht ten aanzien van de vraag waartoe lidsta-
ten verplicht zijn. Zoals bleek hebben niet alle landen dezelfde visie op artikel 4. 
Ook met het stappenplan van hoofdstuk 2 in de hand, is het niet gelukt deze on-
duidelijkheid geheel en al weg te nemen. Er blijven nog enkele vraagtekens staan 
in de onderstaande tabel. Aangezien dat de enige vraagtekens in de tabel zijn, 
kan gesteld worden dat met de KRW de transparantie op dit onderdeel juist is 
afgenomen. Van de oudere richtlijnen is nu immers duidelijk wat de status van de 
daarin opgenomen verplichtingen is.
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Alle relevante verplichtingen gekwalificeerd

IVP RVP

Viswaterrichtlijn

Artikel 3 jo. artikel 5 | De waterkwaliteit moet voldoen aan grenswaarden X

Artikel 3 lid 2 | De lidstaten trachten te voldoen aan richtwaarden X

Artikel 8 | Geen achteruitgang X

Schelpdierwaterrichtlijn

Artikel 3 jo. artikel 5 | De waterkwaliteit moet voldoen aan grenswaarden X

Artikel 3 lid 2 | De lidstaten trachten te voldoen aan richtwaarden X

Artikel 8 | Geen achteruitgang X

Drinkwaterrichtlijn

Artikel 4, 5 en 6 | Gezond en schoon drinkwater X

Artikel 4 lid 2 | Geen achteruitgang X

Oude Zwemwaterrichtlijn

Artikel 4 lid 1 | De waterkwaliteit moet voldoen aan grenswaarden X

Artikel 3 lid 3 | De lidstaten trachten te voldoen aan richtwaarden X

Artikel 7 lid 1 | Geen achteruitgang X

Nieuwe Zwemwaterrichtlijn

Artikel 5 lid 3 | Aanvaardbaar zwemwater X

Artikel 5 lid 3 | Toename van het aantal goede en uitstekende zwemwateren X

Kaderrichtlijn water

Artikel 4 lid 1 sub a onder i | Geen achteruitgang oppervlaktewatertoestand ? ?

Artikel 4 lid 1 sub a onder ii | Goede chemische oppervlaktewatertoestand X

Artikel 4 lid 1 sub a onder ii en iii |  Goede ecologische oppervlaktewatertoestand X

Artikel 4 lid 1 sub a onder ii | Goed ecologisch potentieel X

Artikel 4 lid 1 sub a onder iv |  Geleidelijke vermindering van de verontreiniging door 
prioritaire stoffen X

Artikel 4 lid 1 sub b onder i | Geen achteruitgang grondwatertoestand X

Artikel 4 lid 1 sub b onder ii | Goede chemische grondwatertoestand X

Artikel 4 lid 1 sub b onder ii | Goede kwantitatieve grondwatertoestand ? ?

Artikel 4 lid 1 sub b onder iii | Ombuigen van stijgende tendensen X

Artikel 7 lid 2 | Drinkwater X

Artikel 7 lid 3 | Geen achteruitgang ? ?
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Hoofdstuk 4: Verplichtingen voor  
waterbeheerders binnen een lidstaat

1  Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van de verplichtingen die vervat 
zijn in de Europese waterrichtlijnen. Richtlijnen zijn in de eerste plaats verbin-
dend voor de lidstaten (art. 288 VWEU), dus de verplichtingen die in het vorige 
hoofdstuk zijn besproken, richten zich in de eerste plaats ook tot de lidstaten. 
In dit hoofdstuk zal blijken dat deze verplichtingen echter ook gevolgen hebben 
voor waterbeheerders binnen een lidstaat.

In dit hoofdstuk wordt geschetst op welke wijze het Europese recht doorwerkt 
in de nationale rechtsorde van de lidstaten. Deze Europese verplichtingen berei-
ken de waterbeheerders zowel direct als indirect via nationale wetgeving. In lijn 
met de afbakening van dit onderzoek, zal in deze paragraaf – naast het Europese 
recht – slechts het Nederlandse recht besproken worden en blijven andere na-
tionale rechtsstelsels buiten beschouwing. Paragraaf 2 geeft allereerst een al-
gemeen overzicht van de gedeelde Europese rechtsorde. In paragraaf 3 worden 
de taken van de Nederlandse waterbeheerders geschetst binnen het Europese 
waterbeheer. In paragraaf 4 komen vervolgens vier algemene manieren aan bod 
waarop het Europese recht invloed heeft op de dagelijkse bestuurspraktijk van 
bestuursorganen binnen lidstaten. Paragraaf 5 bespreekt hierna de risico’s die 
Nederlandse waterbeheerders lopen, wanneer zij geen uitvoering geven aan de 
vereiste doorwerking. Paragraaf 6 sluit het hoofdstuk af met enkele conclusies.

2  De geïntegreerde rechtsorde

Het Europese recht legt verplichtingen op aan de lidstaten. Door het sluiten van 
het toenmalige EEGVerdrag hebben de lidstaten een aparte rechtsorde in het 
leven geroepen die in de verschillende nationale rechtsordes is opgenomen.1 
Er wordt wel gesproken van een geïntegreerde of samengestelde rechtsorde.2 De 
uitvoering van het Europese recht vindt plaats in een samenwerking tussen in-

1 HvJ 5 februari 1963, Zaak 26/62, Van Gend & Loos, Jur. 1963, p. 3. en HvJ 15 juli 1964, Zaak 6/64, 
Costa/ENEL, Jur. 1964, p. 1203.

2 Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 4.
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stellingen of bestuursorganen op Europees en nationaal niveau. Op EU-niveau 
worden de algemene normen vastgelegd in verordeningen, richtlijnen en be-
schikkingen.3 De regels betreffende het waterbeheer zijn voornamelijk vastge-
legd in richtlijnen. De uitvoering van deze algemene regels (ook implementatie 
genoemd), vindt vervolgens plaats in de lidstaten. Het Europese recht speelt der-
halve een belangrijke rol in het nationale waterbeheer.4

Richtlijnen worden in een aantal stappen geïmplementeerd door de lidstaten. 
Ten eerste dient een richtlijn te worden omgezet in het nationale recht (ook wel 
transpositie genoemd). Dit komt er in beginsel op neer dat algemeen verbinden-
de regels van nationaal recht tot stand worden gebracht,5 hetgeen in Nederland 
gebeurt op het niveau van de rijksoverheid. Na omzetting dient de regelgeving 
geoperationaliseerd te worden. Dit betekent dat er instanties moeten worden 
aangewezen die zijn belast met de uitvoering van, het toezicht op en de hand-
having van de omzettingswetgeving. Vervolgens dient de richtlijn ook daadwer-
kelijk toegepast te worden in concrete gevallen. Wat betreft het Nederlandse 
waterbeheer zijn hiervoor de Nederlandse waterbeheerders6 verantwoordelijk. 
Zij horen in hun besluitvorming rekening te houden met de Europeesrechtelijke 
eisen. De laatste stap in het implementatieproces vormt de handhaving van het 
al dan niet omgezette Europese recht. 

In het navolgende komen de operationalisering en de toepassing van het 
Europese recht aan de orde, omdat dat de punten zijn waarbij taken zijn weg-
gelegd voor nationale waterbeheerders. De overige aspecten van implementatie 
blijven hier buiten beschouwing.

3  Operationalisering van het Europese waterrecht in Nederland

Zoals gezegd, behelst een volledige implementatie van een richtlijn onder meer 
de operationalisering ervan. Dat wil zeggen dat er instanties moeten worden 
aangewezen die zijn belast met de uitvoering van, het toezicht op en de hand-
having van de omzettingswetgeving. Hoewel het Europese recht de lidstaten in 
beginsel vrij laat in de staatsrechtelijke indeling van het land en de verdeling van 
bevoegdheden over verschillende autoriteiten, worden in de KRW echter wel re-
gels gesteld met betrekking tot de bevoegde autoriteiten. Voor elk stroomgebied 

3 Art. 288 VWEU; naast deze instrumenten van secundair recht zijn algemene regels vastgelegd in 
het primaire recht, zoals het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

4 Voor een compleet overzicht van de betekenis van het Europese recht voor de praktijk van het 
Nederlandse waterbeheer wordt verwezen naar Van Rijswick 2008.

5 Dit vereiste volgt uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Zie bijvoorbeeld HvJ 25 mei 
1982, zaak 97/81, Commissie/Nederland, Jur. 1982, p. 1819.

6 Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
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dienen immers passende administratieve regelingen en een passende bevoegde 
autoriteit aangewezen te worden (art. 3 lid 2 KRW). Hieronder wordt beschre-
ven hoe binnen Nederland aan deze verplichting is vormgegeven en wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende beheerders met hun respectievelijke be-
voegdheden en verantwoordelijkheden.

In Nederland zijn alle typen overheden (Rijk, provincies, gemeenten en water-
schappen) in meer of mindere mate betrokken bij het waterbeheer.7 Daarbij 
geldt echter dat in de Waterwet slechts het Rijk en de 26 waterschappen for-
meel als ‘beheerder’ zijn aangewezen (art. 3.1 en 3.2 Waterwet). Het Rijk vervult 
daarbij een dubbelfunctie, aangezien het ook in algemene zin verantwoordelijk 
is voor het waterbeleid in ons land.8 Provincies en gemeenten vervullen wel be-
paalde watergerelateerde taken, maar zijn dus geen beheerder in de zin van de 
Waterwet. In het licht van de probleemstelling van dit onderzoek, wordt hierbij 
slechts het waterbeheer behandelt dat ziet op de waterkwaliteitszorg.9 Dit berust 
volledig bij Rijk en waterschappen. Het Rijk zorgt hierbij voor het hoofdsysteem 
en de waterschappen voor de regionale wateren.10 Voor dit beheer treffen zij bij-
voorbeeld maatregelen in het oppervlaktewater (onderhouds- en baggerwerk-
zaamheden, doorspoelen, het opruimen van verontreiniging, enz.) en hebben de 
waterschappen naast deze taken ook het beheer over de rioolzuiveringsinstal-
laties.

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, zijn de verplichtingen uit de Europese wa-
terrichtlijnen gericht tot de lidstaten en is het in de eerste plaats dus de verant-
woordelijkheid van de lidstaat om te zorgen dat de doelen worden gehaald. Zoals 
uit het voorgaande blijkt, is praktisch gezien echter de medewerking nodig van 
de verschillende nationale waterbeheerders om die doelen ook daadwerkelijk te 
halen. Op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie bestaat er tevens 
een juridische plicht voor alle nationale overheidsinstanties om het Europese 
recht uit te voeren.11 Waterschappen zijn dus – net als het Rijk – verplicht reke-
ning te houden met de Europese waterrichtlijnen in hun handelen en nalaten, 
zodat daarop geen inbreuk wordt gemaakt.

Bij brief van 28 januari 2009 heeft de toenmalige minister van VROM (onder 
meer) uiteengezet hoe de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen 

7 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 66.
8 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 80.
9 Aangezien art. 4 KRW ook eisen stelt aan de grondwaterstand en deze verplichting ook in het vorige 

hoofdstuk aan bod is gekomen, kan hier nog gemeld worden dat het kwantitatieve grondwaterbe-
heer in beginsel bij de waterschappen berust, maar dat provincies en gemeenten ook met taken op 
dit terrein belast zijn. Zie Havekes & Van Rijswick 2010, p. 83.

10 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 82.
11 HvJ 22 juni 1989, zaak C-103/88, Fratelli Costanzo, Jur. 1989, p. 1839, r.o. 28-33. Zie voor een alge-

mene bespreking van deze verplichting Verhoeven 2011.
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van de KRW in Nederland is verdeeld. Volgens de minister is de verantwoorde-
lijkheid dat de vereiste watertoestand daadwerkelijk wordt gerealiseerd, een ge-
deelde verantwoordelijkheid van alle bestuursorganen die op de watertoestand 
binnen een stroomgebiedsdistrict invloed kunnen uitoefenen:12

‘De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde watertoestand 
is een gedeelde verantwoordelijkheid en berust niet bij één bestuursorgaan. 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuursorganen in 
Nederland dat de beoogde watertoestand wordt gerealiseerd. Daartoe neemt 
ieder bestuursorgaan in zijn waterplan maatregelen op, die hiertoe nodig 
zijn, waarvoor de verantwoordelijkheid bij hem berust en tot het nemen 
waarvan hij bevoegd is. Dit kunnen feitelijke maatregelen ter verbetering 
van de watertoestand zijn, die het bestuursorgaan zelf uitvoert, dan wel de 
inzet van wettelijke instrumenten en bevoegdheden waarmee ook anderen 
kunnen worden verplicht de nodige maatregelen te nemen (bijvoorbeeld 
vergunningverlening).’

Zoals al blijkt uit het bovenstaande citaat, geven de bevoegde overheden in plan-
nen aan hoe zij hun taak willen uitvoeren. In de Waterwet zijn drie planvormen 
voorzien: het nationale waterplan (van het Rijk), het regionale waterplan (van de 
provincie) en het beheerplan (van Rijk en waterschap). Deze plannen zijn nader 
uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het Waterbesluit. Deze plannen vormen (onder 
meer) de implementatie van de plan- en programmaverplichtingen van de KRW.

In het nationale waterplan staan de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid 
(art. 4.1 Waterwet). Dit plan omvat in ieder geval de maatregelen en voorzienin-
gen die nodig zijn om voor de Nederlandse stroomgebiedsdistricten aan de ver-
plichtingen uit de Europese waterrichtlijnen te voldoen, waarbij expliciet wordt 
verwezen naar het maatregelenprogramma van de KRW. De inhoud van het regi-
onale waterplan (art. 4.4 Waterwet) is wat betreft de onderwerpen vrijwel gelijk 
aan het nationale waterplan, met dien verstande dat de maatregelen per stroom-
gebiedsdistrict moeten worden uitgewerkt. Alle regionale waterplannen samen 
moeten het Nederlandse grondgebied dekken. In de waterbeheerplannen wordt 
het maatregelenprogramma van de KRW opgenomen (art. 4.6 Waterwet). De 
waterbeheerplannen van de waterschappen houden rekening met de regionale 
plannen en moeten worden afgestemd met de plannen van de andere beheerders 
(art. 4.6 lid 1 Waterwet).13

4  Toepassing van het Europese recht in concrete gevallen

Zoals gezegd hebben nationale waterbeheerders – mede – de plicht om te zorgen 
dat de doelen van Europese waterwetgeving gehaald worden. Daartoe hebben 

12 Kamerstukken II 2008-2009, 31 752 nr 3, antwoord op vraag 28.
13 Zie bijvoorbeeld ABRvS 24 december 2002, M en R 2003, 58 m.nt. HvR.



Hoofdstuk 4

189

nationale bestuursorganen in de geïntegreerde rechtsorde op vier specifieke ma-
nieren te maken met het Europese recht in hun dagelijkse besluitvorming. Zij 
moeten:

1. komend Europees recht niet belemmeren;
2. correct omgezet nationaal recht toepassen en conform interpreteren;
3. incorrect omgezet nationaal recht pathologisch richtlijnconform interpreteren;
4. Europees recht in bepaalde gevallen rechtstreeks toepassen.

Deze verplichtingen zijn afkomstig uit het Europese recht en de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en gelden daarmee voor de bestuursorganen van alle lidsta-
ten, niet slechts voor de Nederlandse. De vier verplichtingen worden hieronder 
besproken.

4.1  Komend Europees recht niet belemmeren

Voordat de implementatietermijn is verstreken, speelt de Europese component 
reeds een rol. Een basisbeginsel van het Europese recht is het beginsel van de 
gemeenschapstrouw, ook wel aangeduid als het beginsel van loyale samenwer-
king.14 Op grond hiervan moeten de lidstaten in de periode tussen de inwerking-
treding van een richtlijn en het einde van de omzettingstermijn zich onthouden 
van maatregelen die de verwezenlijking van het door een richtlijn voorgeschre-
ven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen brengen.15 Hieronder valt ook het 
nemen van besluiten die haaks staan op hetgeen binnenkort op grond van de 
richtlijn moet worden bereikt. Aldus kan een richtlijn ook voor het einde van de 
omzettingstermijn al juridische betekenis hebben.16

Voor zover een richtlijn nog niet is omgezet in nationaal recht, dienen bestuurs-
organen zich derhalve bij elk besluit af te vragen of het de verwezenlijking van 
de richtlijnbepalingen ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Wanneer dat het 
geval is, dienen zij het besluit niet te nemen. Zolang niet gezegd kan worden dat 
een besluit de verwezenlijking van nog niet in werking getreden richtlijnbepa-
lingen ernstig zou belemmeren, bestaat er echter geen plicht voor bestuursor-
ganen om het besluit specifiek te baseren op die richtlijnbepalingen. Binnen hun 
mogelijkheden mogen zij het natuurlijk wel. Dit betekent dat nationale waterbe-
heerders zich ook moeten onthouden van maatregelen die het behalen van de 
doelen van nog niet in werking getreden waterrichtlijnen ernstig kunnen belem-
meren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat bepaalde vergunningen niet 
meer verleend mogen worden. Hierbij past evenwel de nuancering dat het Hof 

14 Art. 4 lid 3 VEU.
15 HvJ 18 december 1997, zaak C-129/96, Inter-Environnement, Jur. 1997, p. I-7411.
16 Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 oktober 2004, AB 2005/79.
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heeft bepaald dat bij milieukwaliteitseisen de verlening van één enkele vergun-
ning gedurende de omzettingstermijn het bereiken van het doel van een richtlijn 
niet ernstig in gevaar brengt, maar dat dit pas aan de orde is als de lidstaten een 
‘samenstel van beleidsopties en maatregelen vaststellen en uitvoeren’ die het be-
reiken van het door de richtlijnbepalingen beoogde resultaat ‘noodzakelijkerwijs 
in het gedrang’ brengen.17

4.2  Nationaal recht toepassen en conform interpreteren

Voor zover Europese richtlijnen correct en tijdig zijn omgezet in het nationale 
recht, dienen bestuursorganen hier uitvoering aan te geven door die nationale 
regels toe te passen in de bestuurspraktijk. Dat betekent in de eerste plaats dat 
zij de maatregelen in de beheerplannen moeten uitvoeren om op tijd aan de doe-
len te voldoen. Dit kan (net zoals overigens in het geval waarin een richtlijn nog 
niet van kracht is, zoals hierboven is beschreven) als consequentie hebben dat 
voor lozingen in een oppervlaktewater waarin grenswaarden worden overschre-
den, een aangevraagde vergunning moet worden geweigerd, of sterker, dat be-
staande vergunningen moeten worden aangescherpt en in het uiterste geval zelfs 
ingetrokken.18 Ondanks allerlei praktische problemen die zich hierbij voordoen, 
geldt dat toch aan de Europese verplichtingen voor waterkwaliteitseisen voldaan 
zal moeten worden.19

Nationale wetgeving die een correcte implementatie vormt van het Europese 
recht bevat daarnaast soms regels die enige interpretatie behoeven, zoals het 
lozingbegrip.20 In dat geval moeten de nationale regels zo veel mogelijk uitge-
legd worden in het licht van de bewoordingen en het doel van het Unierecht.21 
Dit wordt conforme interpretatie genoemd. Wanneer nationaal recht conform 
richtlijnbepalingen wordt geïnterpreteerd, spreekt men van richtlijnconforme 
interpretatie. Wat de juiste uitlegging is van de Europese regels, wordt uiteinde-
lijk bepaald door het Hof van Justitie.22 Conforme interpretatie heeft derhalve als 
logische consequentie dat de nationale uitvoerders (waaronder de waterbeheer-
ders) de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent de relevante richtlijnbepa-
lingen zullen moeten kennen. Bestuursorganen hebben een zelfstandige taak tot 

17 HvJ 26 mei 2011, gevoegde zaken C-165/09 t/m C-167/09, Stichting Natuur & Milieu, Jur. 2011, p. 0, 
r.o. 81-83. Zie tevens Widdershoven 2012, p. 210.

18 Zie art. 11 lid 5 KRW. Art. 6.2 Waterwet beschrijft de vergunningverlening voor lozingen.
19 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 210-211.
20 Art. 6.1 Waterwet.
21 HvJ 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jur. 1990, p. I-4135. Zie ook Jans, Prechal & 

Widdershoven 2011, p. 61. Met ‘Unierecht’ wordt in deze zin in de eerste plaats gedoeld op de 
betrokken richtlijnbepalingen. Voor het lozing-begrip zijn dat onder meer art. 2 sub d van richtlijn 
2006/11/EG en art. 2 sub 32 van de KRW.

22 Ingevolge art. 19 lid 3 sub b VEU is het Hof van Justitie belast met de uitlegging van het Unierecht. Op 
grond van art. 267 VWEU heeft het Hof de bevoegdheid om prejudiciële vragen te beantwoorden.
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conforme interpretatie.23 Het komt veelvuldig voor dat de rechter besluiten (zo-
als vergunningverleningen), die naar uitsluitend nationaal recht correct waren, 
vernietigt wegens onrechtmatigheid die middels richtlijnconforme interpretatie 
wordt vastgesteld.24

4.3  Nationaal recht pathologisch conform interpreteren

Zoals hierboven reeds is aangegeven, dienen de nationale regels zo veel moge-
lijk uitgelegd te worden in het licht van de bewoordingen en het doel van het 
Unierecht. Dit speelt een rol bij al het omgezette nationale recht. Behalve als 
interpretatie van correct omgezet nationaal recht, wordt conforme uitleg ook 
gebruikt als methode om omzettingsfouten te corrigeren. Volgens het beginsel 
van absolute voorrang van het EU-recht gaat in de geïntegreerde rechtsorde de 
Europese component altijd vóór op de nationale.25 In het geval dat de centrale 
overheid in de implementatie tekort is geschoten, dienen nationale bestuursor-
ganen derhalve zelf invulling te geven aan dit beginsel. Wanneer dat recht incor-
rect is omgezet, kan pathologische conforme interpretatie dit mankement verhel-
pen. Op grond van het beginsel van absolute voorrang mag het nationale recht 
immers nooit worden toegepast op een wijze die in strijd is met het Europese 
recht. Wanneer de aard en omvang van het implementatiegebrek niet al te groot 
zijn, moet een bestuursorgaan26 een correcte toepassing van de richtlijn bereiken 
door het nationale recht ‘te lezen’ conform de richtlijn. De omzettingsfout wordt 
als het ware weggeïnterpreteerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een 
waterschap strengere normen hanteert dan in de nationale implementatiewet-
geving van de Europese waterrichtlijnen zijn vastgesteld.

De plicht tot pathologische conforme interpretatie kent evenwel zijn begrenzin-
gen. Wanneer een bestuursorgaan incorrect omgezet nationaal recht richtlijn-
conform interpreteert, wordt daarmee eigenlijk een andere invulling gegeven 
aan de nationale regel dan de wetgever oorspronkelijk heeft bedoeld. In dit ka-
der vereist de rechtszekerheid dat een interpretatie die direct strijdig (contra 
legem) is met de nationale bepaling, niet is toegestaan.27 Wanneer een bevoegd-
heid bijvoorbeeld is ingebed in een strikt nationaalrechtelijk toetsingskader, mag 
conforme interpretatie niet in strijd komen met dat wettelijke kader.28

23 Dat deze plicht behalve voor rechters ook voor bestuursorganen geldt, blijkt uit HvJ 22 juni 1989, 
zaak 103/88, Fratelli Costanzo, Jur. 1989, p. 1839. Zie ook Widdershoven 2007, p. 242 en Verhoeven 
2011, p. 31.

24 Widdershoven 2007, p. 245.
25 HvJ 9 maart 1978, zaak 106/77, Simmenthal, Jur. 1978, p. 629.
26 Of rechter.
27 HvJ 16 juni 2005, Zaak C-105/03, Pupino, Jur. 2005, p. I-5285. Dit werd onlangs weer bevestigd in 

HvJ 24 januari 2012, zaak C-282/10, Dominguez, Jur. 2012, p. 0, AB 2012/48, m/nt. Widdershoven, 
r.o. 25.

28 Jans 2006, p. 16-18.
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Het is overigens van belang op te merken dat het instrument van conforme in-
terpretatie ook moet worden gebruikt indien dit verplichtingen schept voor par-
ticulieren.29 De reikwijdte wordt niet beperkt door het zogenoemde verbod van 
omgekeerde verticale werking,30 dat hieronder besproken zal worden.

4.4  Europees recht rechtstreeks toepassen

Wanneer conforme interpretatie de doorwerking van Europese regels niet vol-
doende kan garanderen, dienen Europese bepalingen rechtstreeks door rechter 
en bestuur te worden toegepast.31 Wanneer nationale regels geheel ontbreken, 
komt het Europese recht in plaats van die regels en wanneer wel bestaande na-
tionale regels in strijd zijn met het Europese recht, dienen zij buiten toepassing 
te worden gelaten.32 Hieraan komt men bijvoorbeeld toe, indien conforme inter-
pretatie contra legem zou zijn. In dat geval kan de nationale regel opzij worden 
geschoven en vervangen worden door de Europese regel.

Niet alle Europese regels zijn echter geschikt voor rechtstreekse toepassing. 
Alleen rechtstreeks werkende bepalingen kunnen rechtstreeks worden toegepast. 
Richtlijnbepalingen hebben rechtstreekse werking, indien ze inhoudelijk gezien 
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn en tevens de omzettingstermijn 
is verstreken.33 Een bepaling is onvoorwaardelijk als voor de toepassing ervan 
geen nadere Europese of nationale uitvoeringsregels nodig zijn. Bepalingen zijn 
voldoende nauwkeurig als ze zo precies geformuleerd zijn dat de lidstaat geen 
beleidskeuzes heeft bij de omzetting en toepassing ervan, of als de grenzen van 
de beoordelingsvrijheid voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn gefor-
muleerd.34 Op basis hiervan kunnen allerlei bepalingen uit richtlijnen die van be-
lang zijn voor het waterbeheer, rechtstreekse werking hebben. In de KRW zijn 

29 HvJ 5 oktober 2004, zaak C-397/01, Pfeiffer, Jur. 2004, p. I-8835; AB 2005/16, m.nt. RW. Zie voor 
een specifiek voorbeeld in de relatie overheid-burger ABRvS 7 december 2005, AB 2006/67, m.nt. 
RW. Bij conforme uitlegging wordt niet de richtlijn zelf, maar het nationale recht ten nadele van 
een particulier toegepast. Omdat particulieren binnen de grenzen van de wet nu eenmaal bedacht 
moeten zijn op onverwachte vormen van rechterlijke en bestuurlijke interpretatie, wordt deze vorm 
van conforme interpretatie niet in strijd met de rechtszekerheid geacht.

30 Zie HvJ 15 september 2011, zaak C-53/10, Müksch, Jur. 2011, p. 0, AB 2011/322 en zie tevens HvJ 
24 januari 2012, zaak C-282/10, Dominguez, Jur. 2012, p. 0, AB 2012/48, m.nt. Widdershoven.

31 Pathologische interpretatie gaat vóór op rechtstreekse toepassing. De volgorde tussen beide in-
strumenten is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie 
bijvoorbeeld ABRvS 31 maart 2000, AB 2000/302, m.nt. Backes, ABRvS 16 juli 2003, AB 2003/336, 
m.nt. Backes, of ABRvS 28 februari 2007, AB 2007/183, m.nt. Widdershoven. Deze lijn van de Raad 
van State is bevestigd in HvJ 24 januari 2012, zaak C-282/10, Dominguez, Jur. 2012, p. 0, AB 2012/48, 
m.nt. Widdershoven. Zie voor een heldere uiteenzetting van dit stappenplan tevens Widdershoven 
2007 en meer recent Widdershoven 2012.

32 HvJ 9 maart 1978, zaak 106/77, Simmenthal, Jur. 1978, p. 629.
33 HvJ 5 februari 1963, zaak 26/62, Van Gend & Loos, Jur. 1963, p. 3. en HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, 

Costa/ENEL, Jur. 1964, p. 1203.
34 Widdershoven 2007, p. 247.
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bijvoorbeeld de emissiegrenswaarden, de milieukwaliteitseisen en het verplicht 
opstellen van stroomgebiedbeheerplannen rechtstreeks werkende bepalingen.35

Ook het instrument van rechtstreekse toepassing kent zijn begrenzingen. 
Rechtstreeks werkende richtlijnenbepalingen kunnen niet rechtstreeks wor-
den toegepast voor zover daarmee verplichtingen worden geschapen voor par-
ticulieren. Dat zou namelijk in strijd komen met het rechtszekerheidsbeginsel. 
Deze beperking aan de rechtstreekse toepassing wordt het verbod van omge-
keerde verticale werking genoemd.36 Dit zou zich bijvoorbeeld voordoen wan-
neer een bestuursorgaan bij het verlenen van een vergunning strengere voor-
schriften zou hanteren dan die welke volgens nationale wetgeving vereist zijn. 
Richtlijnbepalingen kunnen in beginsel alleen rechtstreeks worden toegepast 
indien ze werken ten voordele van een particulier: particulieren kunnen zich 
tegenover de overheid beroepen op de rechten die zij aan de richtlijn kunnen 
ontlenen.

Het verbod van omgekeerde rechtstreekse werking geldt echter niet in drie-
partijenverhoudingen.37 In die gevallen doet de rechtstreekse werking name-
lijk zowel een verplichting als een recht ontstaan. Het verwezenlijken van het 
recht heeft in dat geval voorrang. Wanneer een bedrijf een lozingsvergunning 
aanvraagt, zou rechtstreekse toepassing ertoe kunnen leiden dat aan de vergun-
ning strengere voorschriften worden verbonden dan die welke volgens nationale 
wetgeving vereist zijn. Wanneer echter een milieugroep vervolgens als belang-
hebbende in de vergunningverleningsprocedure tegenover een bestuursorgaan 
een beroep doet op de rechtstreekse werking van die richtlijnbepaling, dienen 
toch die strengere voorschriften te worden gehanteerd. Het beroep van de mi-
lieugroep kan niet worden afgewezen omdat het de rechten van het bedrijf zou 
schaden.38 In dit geval vloeien de negatieve gevolgen namelijk niet voort uit de 
richtlijn zelf, maar uit het succesvolle beroep dat daarop wordt gedaan door een 
andere particulier.

Voordat een belanghebbende in een vergunningverleningsprocedure een be-
roep doet op rechtstreekse werking, kan de situatie gelden als een potentiële 
driehoeksverhouding. Er kán zich immers een belanghebbende melden die deze 
werking inroept. Het is de vraag of het bestuur in dit soort gevallen ambtshalve 
mag of moet overgaan tot rechtstreekse toepassing als dat negatieve consequen-
ties heeft voor de vergunningaanvrager. De Afdeling bestuursrechtspraak van de 

35 Van Rijswick 2008, p. 424.
36 Al zou omgekeerde verticale toepassing een betere term zijn.
37 Hoewel het Europese Hof van Justitie deze gang van zaken in driepartijenverhoudingen heeft 

voorgeschreven in het geval voor de rechter hierop een beroep wordt gedaan, geldt hij volgens 
Widdershoven ook voor de bestuurlijke fase (zie Widdershoven 2007, p. 248).

38 HvJ 7 januari 2004, zaak C-201/02, Wells, AB 2004/150, m.nt. AdMvV.
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Raad van State heeft deze vraag ontkennend beantwoord.39 Volgens de Afdeling 
verzet het rechtszekerheidsbeginsel zich tegen ambtshalve rechtstreekse toe-
passing.40 Hoewel deze uitspraak wordt bekritiseerd in de literatuur41 en het Hof 
van Justitie hierover nog geen beslissing heeft genomen, is zij nochtans geldend 
recht.

5  Risico’s

Wanneer Nederland niet kan voldoen aan de Europese kwaliteitseisen, kan het 
zijn dat dit het gevolg is van een handelen of nalaten van een van de regionale 
waterbeheerders. Hoewel die waterbeheerder daarmee dan in strijd met het 
Europese recht handelt (zoals in paragraaf 4.1 is aangegeven heeft, naast de lid-
staat, ook een nationaal bestuursorgaan naar Europees recht de plicht de uitvoe-
ring van het Europese recht te garanderen), kan in het Europese recht slechts 
de lidstaat veroordeeld worden voor een inbreuk op dat recht.42 Zoals blijkt uit 
hoofdstuk 2, kan dit er uiteindelijk toe leiden dat het Hof van Justitie de betref-
fende lidstaat een boete of een dwangsom oplegt.43 Hoewel formeel gezien een 
lidstaat wordt aangesproken, wordt in de praktijk geprocedeerd tegen de centra-
le regering van een lidstaat. Deze is verantwoordelijk voor alle handelen en nala-
ten van alle overheidsinstellingen44 en private partijen45.46 De centrale overheid 
kan zich naar Europa toe niet excuseren met een doorverwijzing van de schuld 
naar een nationaal bestuursorgaan. Toch heeft de rijksoverheid naar nationaal 
recht wel mogelijkheden om deze nadelige gevolgen van de inbreuk af te wente-
len op de waterbeheerders binnen de lidstaat. 

Naar nationaal recht moet een waterbeheerder plannen vaststellen op basis 
waarvan Nederland in staat moet zijn aan zijn Europese verplichtingen te vol-
doen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de andere plannen om te 
zorgen dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Vervolgens zijn de precieze ver-
plichtingen van een waterbeheerder vastgelegd in zijn eigen plannen. De in de 
plannen vastgestelde doelen moeten worden gehaald en de opgenomen maat-
regelen moeten ook daadwerkelijk worden genomen. De verplichting tot daad-

39 ABRvS 7 december 2005, AB 2006/67, m.nt. RW; M en R 2006/2, nr. 19, m.nt. Jans.
40 Dat dit een principiële keuze is en geen op zichzelf staand geval blijkt uit ABRvS 1 februari 2006, LJN 

AV0959, waarin de Afdeling dezelfde lijn toepast.
41 Zie de annotaties bij ABRvS 7 december 2005, AB 2006/67, m.nt. Widdershoven; M en R 2006/2, 

nr. 19, m.nt. Jans. Zie ook Van Rijswick & Widdershoven 2002. Een pleidooi voor het verwerpen van 
deze afdelingsuitspraak wordt gegeven in Widdershoven 2007, p. 249-250.

42 Zie art. 258-260 VWEU.
43 Zie art. 260 VWEU.
44 Zelfs in het geval van een constitutioneel onafhankelijk orgaan, zie HvJ 5 mei 1970, zaak 77/69, 

Commissie/België, Jur. 1970, p. 237; HvJ 17 juni 1987, zaak 1/86, Commissie/België, Jur. 1987, 
p. 2797.

45 HvJ 9 december 1997, zaak C-265/95, Commissie/Frankrijk, Jur. 1997, p. I-6959.
46 Chalmers e.a. 2006, p. 357-358.
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werkelijke uitvoering van deze maatregelen bestaat op grond van artikel 8.1 
Waterbesluit jo. artikel 4.6 Waterwet. De maatregelen moeten uiterlijk op 22 
december 2012 operationeel zijn. Een waterbeheerder kan naar nationaal recht 
dan ook worden aangesproken op de maatregelen die in een waterplan zijn op-
genomen en waarvoor het zelf verantwoordelijk is en die het ook wettelijk ver-
plicht is uit te voeren.47

De mogelijkheden van het Rijk om waterbeheerders aan deze verplichtingen te 
houden, dan wel om de negatieve gevolgen van een inbreuk op hen af te wente-
len, worden hieronder besproken.

5.1  Toezicht

Indien uit de monitoring blijkt dat de waterkwaliteit niet beantwoordt aan de 
verwachtingen en Nederland dreigt te worden veroordeeld door het Hof van 
Justitie wegens onjuiste uitvoering van de Europese regelgeving door een na-
tionale waterbeheerder, moet worden bekeken of er extra maatregelen moeten 
worden getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is.48 Het Rijk kan in die ge-
vallen49 het in de wetgeving voorziene toezichtinstrumentarium inzetten om de 
naleving van het Europese recht alsnog af te dwingen. De gedachte achter de toe-
zichtwetgeving is dat, wanneer hogere belangen (als de correcte implementa-
tie van Europese richtlijnen) dat vereisen, beslissingen van gedecentraliseerde 
lichamen door het Rijksniveau worden gecorrigeerd. Hierbij worden coördinatie 
en beleidsbewaking als gerechtvaardigde motieven voor toezicht aangemerkt.50 
In dit kader wordt meestal een onderscheid gehanteerd tussen preventief, posi-
tief en repressief toezicht. Bij preventief toezicht moet worden gedacht aan de 
goedkeuring of toestemming die het lagere orgaan behoeft van het hogere or-
gaan en die bepalend is voor de rechtskracht van het besluit van het lagere or-
gaan. Bij positief toezicht gaat het om de situatie dat een hoger orgaan een lager 
orgaan opdraagt een bepaald besluit te nemen dan wel dat besluit zelf neemt. Bij 
repressief toezicht ten slotte gaat het om de vernietigingsmogelijkheid (inclusief 
schorsing) van het hogere orgaan van besluiten van een lager orgaan waardoor 
de rechtskracht daaraan komt te ontvallen. In het kader van het waterkwaliteits-
beheer kunnen de volgende toezichtbevoegdheden worden onderscheiden: 

Op grond van artikel 4.7 lid 1 sub c Waterwet is het beheerplan van het water-
schap – in het kader van preventief toezicht – aan goedkeuring van gedeputeerde 
staten onderworpen.

47 Kamerstukken II 2008-2009, 31 752 nr. 3, antwoord op vraag 28.
48 Kamerstukken II 2008-2009, 31 752 nr. 3, antwoord op vraag 28.
49 Dit kan natuurlijk ook indien een veroordeling reeds heeft plaatsgevonden.
50 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 121.
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In het kader van het repressieve toezicht kunnen daarnaast besluiten van het 
waterschapsbestuur door gedeputeerde staten worden vernietigd op grond van 
artikel 156 Waterschapswet. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om de ver-
lening van een vergunning. Ingevolge artikel 13 lid 3 GW, kan dit evenwel alleen 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Behalve dat het begrip ‘alge-
meen belang’ ruim geïnterpreteerd moet worden,51 zal het voorkomen van een 
inbreuk op het Europese recht al snel als een algemeen belang worden aanvaard.

In het kader van het positief toezicht kunnen, bij of krachtens provinciale ver-
ordening, regels worden gesteld met betrekking tot de voorbereiding, vaststel-
ling, wijziging en inhoud van door besturen van waterschappen vast te stellen 
plannen, besluiten of waterakkoorden, met het oog op een samenhangend en 
doelmatig regionaal waterbeheer (art. 3.11 lid 1 Waterwet). Wanneer interna-
tionale verplichtingen of bovenregionale belangen dat noodzakelijk maken, kun-
nen ook bij of krachtens algemene maatregel van bestuur deze regels worden 
gesteld (art. 3.11 lid 2 Waterwet). Artikel 3.12 Waterwet gaat nog een stapje ver-
der: indien een samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer dat vordert, 
kunnen gedeputeerde staten het waterschapsbestuur een aanwijzing geven over 
de uitoefening van taken en bevoegdheden. Hierbij wordt een termijn gesteld 
waarbinnen daaraan uitvoering moet worden gegeven. Wanneer het waterschap 
de aanwijzing niet uitvoert, kunnen gedeputeerde staten daartoe op grond van 
artikel 3.12 lid 4 ten laste van het waterschap overgaan. Artikel 3.13 verschaft 
de minister van Infrastructuur en Milieu overeenkomstige bevoegdheden, indien 
sprake is van internationale verplichtingen of bovenregionale belangen.

Hiernaast is op 22 mei 2012 in de Eerste Kamer de wet Naleving Europese re-
gelgeving publieke entiteiten (hierna: NErpe) aangenomen. Dit betekent dat de 
wet NErpe binnen korte termijn van kracht zal worden. Deze wet geeft het Rijk 
bevoegdheden en instrumenten om de naleving van het Europese recht door de-
centrale overheden te kunnen waarborgen. Wanneer een waterschap niet of niet 
naar behoren voldoet aan een voor hem geldende rechtsplicht die voortvloeit uit 
een bij of krachtens de Europese verdragen op Nederland rustende verplichting, 
kan de minister van Infrastructuur en Milieu, op grond van artikel 2 lid 1 jo. lid 2 
sub b NErpe, het waterschap een juridisch afdwingbare aanwijzing te geven om, 
binnen een in die aanwijzing te vermelden termijn, alsnog aan die rechtsplicht te 
voldoen. Artikel 5 NErpe bepaalt verder dat, indien de gestelde termijn verstrijkt 
zonder dat de aanwijzing is opgevolgd, de minister erin kan voorzien dat alsnog 
wordt voldaan aan de betreffende rechtsplicht. Dit kan hij doen door het verrich-
ten van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke 
handelingen, die hij kan verrichten namens en op kosten van het waterschap.

51 ‘Elk algemeen belang dat naar het oordeel van het toetsende orgaan voorrang verdient boven het 
belang dat wordt gediend met het te vernietigen besluit.’ Zie Havekes & Van Rijswick 2010, p. 122.
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5.2  Verhaal door de rijksoverheid

Wanneer de Nederlandse Staat een boete of dwangsom is opgelegd door het Hof 
van Justitie, biedt de hierboven behandelde wet NErpe het Rijk tevens de be-
voegdheid deze op de verantwoordelijke waterbeheerder te verhalen. Ingevolge 
artikel 7 lid 1 NErpe kan de minister van Infrastructuur en Milieu besluiten deze 
bedragen te verhalen op een publieke entiteit, voor zover de aansprakelijkheid 
van Nederland het gevolg is van een verzuim van de betreffende entiteit.52 De mi-
nister kan het betreffende bedrag invorderen per dwangbevel (art. 7 lid 3 NErpe).

Het ligt voor de hand dat deze mogelijkheid alleen relevant is bij tekortkomin-
gen die zijn veroorzaakt omdat de waterbeheerder geen gebruik heeft gemaakt 
van zijn eigen bevoegdheden om aan de vereiste goede toestand te voldoen. Voor 
zover maatregelen genomen dienen te worden door andere bestuursorganen 
zullen zij zelf met een terugvorderingsactie geconfronteerd kunnen worden. 
Daarnaast geldt dat, als het Rijk geen gebruik heeft gemaakt van de toezichtbe-
voegdheden zoals beschreven in de vorige paragraaf, het terugvorderen van deze 
bedragen niet terecht lijkt.53

Wanneer de inbreuk het gevolg is van omzettingsproblemen van de richtlijn in 
het nationale recht (zoals het niet pathologisch conform interpreteren van natio-
naal recht of het niet zelfstandig toepassen van rechtstreeks werkende richtlijn-
bepalingen), zal naast de waterbeheerder ook de Staat zelf schuld treffen. Het is 
immers de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid te zorgen voor een cor-
recte en tijdige transpositie. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Staat ook in die 
gevallen een boete of dwangsom succesvol kan verhalen op een waterbeheerder. 
Zeker is dit echter niet; over de vraag naar de mogelijkheden van de verdeling 
van schadevergoeding tussen overheden in geval van een schending van EU-
recht, bestaat tot nu toe zeer weinig jurisprudentie. Vanwege het in Nederland 
geldende beginsel van risicoaansprakelijkheid voor onrechtmatig overheidshan-
delen, kan de waterbeheerder zich in elk geval niet verweren met het argument 
dat hij ‘onschuldig’ is omdat hij naar nationaal recht gedwongen werd tot schen-
ding van EU-recht. Ook het feit dat ambtshalve rechtstreekse toepassing in het 
geval van negatieve gevolgen verboden is, maakt dit niet anders.54

5.3  Aansprakelijkheid jegens particulieren

Hoewel deze mogelijkheid hieronder niet uitgebreid aan de orde zal komen om-
dat dit buiten het bestek van dit onderzoek valt, bestaat ook de kans dat een 

52 Deze mogelijkheid bestaat overigens ook, indien Nederland aansprakelijk wordt gesteld door een 
andere lidstaat. Zie art. 7 lid 1 NErpe.

53 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 303.
54 Van Rijswick 2008, p. 78.
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nationale waterbeheerder door particulieren aansprakelijk wordt gesteld voor 
een inbreuk op het Europese recht. Overheidslichamen zijn immers ten opzichte 
van particulieren aansprakelijk55 voor schendingen van EU-recht, zowel op basis 
van zowel het Europese56 als het nationale recht.57

Het verdient opmerking dat de waterbeheerders niet rechtstreeks door parti-
culieren kunnen worden aangesproken op de verplichtingen die in de beheer-
plannen zijn opgenomen. Deze plannen zijn immers niet op rechtsgevolg gericht, 
maar geven aan hoe de waterbeheerder zijn taak beoogt uit te voeren. Het plan 
bevat daarmee beleidsregels en is geen besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 
Awb.58 Voorop staat dat de waterbeheerder in overeenstemming met het plan 
moet handelen, maar hij kan daarvan afwijken, mits daarvoor een deugdelijke 
motivering kan worden aangevoerd.59

Wanneer echter concrete besluiten worden genomen door een waterbeheer-
der, kunnen particulieren echter wel een rol spelen. Ten eerste kan het geno-
men besluit worden vernietigd wanneer de rechter wordt ingeschakeld. Voor de 
bestuursrechter kunnen burgers zich in dat geval wel rechtstreeks op gestelde 
waterkwaliteitseisen beroepen.60 Het bestuursorgaan zal vervolgens opdraaien 
voor de proceskosten.61 Daarnaast kan een particulier de waterbeheerder aan-
sprakelijk stellen voor onrechtmatige besluiten.

Wanneer sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid (bijvoorbeeld in het ge-
val dat de inbreuk door de waterbeheerder het gevolg is van een onjuiste of te 
late omzetting), kan de particulier die de vordering instelt zelf kiezen wie hij 
aansprakelijk stelt. Beide overheden kunnen vervolgens onderling uitmaken wie 
de schadevergoeding daadwerkelijk moet betalen, bijvoorbeeld door de schade 
onderling weer te verhalen.62 Over de vraag of een waterbeheerder op deze ma-
nier geleden schade weer kan verhalen op de Staat, bestaat tot nu toe weinig 
jurisprudentie. Lagere rechtspraak lijkt te suggereren dat dit inderdaad het geval 
is, indien hij gedwongen werd tot het schenden van het Unierecht door incorrect 

55 Een uitgebreide behandeling van de precieze voorwaarden voor aansprakelijkheid voert hier te ver. 
Zie voor een uitgebreid overzicht Jans, Prechal & Widdershoven 2011, hoofdstuk VII en Van Rijswick 
2008, p. 70 e.v.

56 HvJ 19 november 1991, gev. Zaken C-6/90 en c-9/90, Francovich, Jur. 1991, p. I-5357; HvJ 5 maart 
1996, gev. Zaken C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur en Factortame, Jur. 1996, p. I-1029; HvJ 
8 oktober 1996, gev. Zaken C-178, 188-190/94, Dillenkofer, Jur. 1996, p. I-4845.

57 HR 26 september 1986, NJ 1987/253, m.nt. MS.
58 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 139.
59 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1986-1986, 17 367, nr. 6 (MvA), p. 34.
60 Havekes & Van Rijswick 2010, p. 144.
61 Art. 8:74 en 8:75 Awb.
62 Middels het civielrechtelijke instrument van regres (art. 6:10 BW) of de oproeping in vrijwaring.
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omgezet nationaal recht.63 Hierbij past echter voorzichtigheid, omdat de Hoge 
Raad op dit punt nog geen uitspraak heeft gedaan.

6  Conclusies

Hoewel naar Europees recht slechts lidstaten aansprakelijk kunnen worden ge-
steld voor niet-naleving van de in het vorige hoofdstuk beschreven verplichtin-
gen, hebben ook nationale waterbeheerders binnen een lidstaat de verplichting 
deze eisen na te leven en een goede doorwerking van de Europese regels in de 
nationale rechtsorde te garanderen.

Voordat de implementatietermijn is verstreken, speelt de Europese component 
reeds een rol via het beginsel van gemeenschapstrouw: lidstaten dienen zich 
onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van het door een richtlijn 
voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen brengen. Indien ver-
volgens een correcte omzetting heeft plaatsgevonden, past een bestuursorgaan 
nationaal recht toe om zo de doelen te halen die zijn vastgelegd. Daarnaast inter-
preteert het dit recht richtlijnconform. Als op rijksniveau geen, of geen correcte, 
uitvoering is gegeven aan deze omzetting, spelen Europese regels een meer di-
recte rol. Nu de centrale overheid in de implementatie tekort is geschoten, dienen 
nationale bestuursorganen zelf invulling te geven aan het beginsel van absolute 
voorrang van Europees recht. Dit gebeurt door de verplichtingen tot patholo-
gische richtlijnconforme interpretatie en rechtstreekse toepassing. Nationale 
bestuursorganen dienen zich dus steeds af te vragen of een Europese regeling 
correct is omgezet in het nationale recht en daarnaar te handelen.

Faalt een waterbeheerder op een van deze punten, dan loopt hij het risico dat 
door de toezichthouder maatregelen in zijn naam en op zijn kosten worden geno-
men om alsnog aan de Europese eisen te voldoen. Wordt Nederland veroordeeld 
door het Hof van Justitie, dan kan een boete of dwangsom verhaald worden op 
de verzuimende waterbeheerder. Hiernaast bestaat het risico dat particulieren 
een schadevergoeding vorderen. Het moge duidelijk zijn dat het voldoen aan de 
verplichtingen van het vorige hoofdstuk niet alleen een serieuze zaak is voor de 
lidstaten, maar dat er ook een stok achter de deur is voor nationale waterbeheer-
ders om ze na te leven.

63 Van Rijswick 2008, p. 79-80.
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Hoofdstuk 5: Samenwerking

1  Inleiding

Uit het eerste deel van dit onderzoek wordt duidelijk dat zowel lidstaten als 
natio nale waterbeheerders gehouden zijn aan een groot aantal strenge Europese 
eisen ten aanzien van de waterkwaliteit. In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat 
grensoverschrijdende verontreiniging een belemmering vormt of kan vormen 
voor de succesvolle nakoming van deze eisen. In dit deel worden de juridische 
instrumenten beschreven die waterbeheerders (eventueel met medewerking 
van hun lidstaat) kunnen inzetten om de uit het buitenland afkomstige veront-
reiniging tegen te gaan. Dit hoofdstuk start daarmee door een overzicht te geven 
van het beschikbare samenwerkingsinstrumentarium.

Samenwerking is om een aantal redenen het meest geëigende  instrument om 
grensoverschrijdende waterverontreiniging te lijf te gaan. Zonder samenwerking,1 
stelt de KRW, is het onmogelijk de milieudoelstellingen te bereiken.2 Door samen 
te werken over de grens heen, kan de problematiek bij de bron worden aange-
pakt en mogelijk ook toekomstige schade worden voorkomen. Daarnaast is sa-
menwerking vanuit economisch perspectief een efficiënte manier om externa-
liteiten te internaliseren, gegeven dat er niet te veel onderhandelaars zijn. Aan 
deze voorwaarde wordt voldaan, aangezien het aantal onderhandelaars binnen 
een stroomgebied in de regel beperkt is. Voor een belangrijk deel zijn dat de lid-
staten. Daarnaast spelen – zoals in dit hoofdstuk duidelijk wordt – ook water-
beheerders binnen lidstaten een rol hierin. Hun aantal is in de regel echter ook 
beperkt, omdat het meestal zal gaan om samenwerking op regionaal niveau en 
zelden over grote afstanden. Aangezien in de Europese regelgeving geen afspra-
ken zijn gemaakt over de verdeling van de verontreinigingsruimte, is ook om die 
reden samenwerking nodig. Zonder een vaststelling van de verdeling volgens 

1 En publieke participatie.
2 Considerans KRW, punt 14. Dit was overigens geen nieuwe gedachte in het Europese recht. De 

noodzaak tot samenwerking lag ook reeds in oudere richtlijnen besloten. In HvJ 8 juni 1999, zaak 
C-198/97, Commissie/Duitsland, Jur. 1999, p.I-3257,r.o. 39, stelt het Hof van Justitie dat het feit dat 
art. 4 lid 1 van de oude Zwemwaterritchtlijn (76/160/EEG) de ‘nodige maatregelen’ vraagt om de 
vereiste waterkwaliteit te bereiken, betekent dat de richtlijn tevens eist dat maatregelen in samen-
werking met andere lidstaten worden genomen. Zie ook art. 4 lid 4 van deze richtlijn.
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een billijke procedure komt immers ook geen redelijke en billijke verdeling tot 
stand (zie hoofdstuk 1 paragraaf 7). De oeverstaten zullen dus zelf in hun samen-
werking afspraken moeten maken om elke oeverstaat de beschikking te geven 
over zijn redelijk en billijk deel van de verontreinigingsruimte en op die manier 
de waterkwaliteitseisen op zijn grondgebied te kunnen naleven. Worden hier-
over geen goede afspraken gemaakt, dan komt er onvermijdelijk een onevenre-
dige druk te staan op het naleven van de eisen in bepaalde oeverstaten, hetgeen 
zal leiden tot een overschrijding van kwaliteitseisen, een ongewenst gebruik van 
uitzonderingsbepalingen en/of politieke frustratie tussen de oeverstaten.

Niet alleen is dit instrument om deze redenen te prefereren boven de in de vol-
gende twee hoofdstukken te behandelen optie van procederen, samenwerking is 
bovendien verplicht op grond van het internationale en het Europese recht. Op 
grond van artikel 8 van het VN-waterlopenverdrag en artikel 9 van het Verdrag 
van Helsinki,3 zijn oeverstaten verplicht samen te werken teneinde een optimaal 
gebruik en een behoorlijke bescherming van de internationale waterloop te be-
werkstelligen en hun onderlinge betrekkingen en hun gedragingen aangaande 
de voorkoming, beheersing en vermindering van grensoverschrijdende effecten 
te definiëren.

Ook de KRW verlangt dat de oeverlidstaten in een stroomgebied samenwerken. 
Deze samenwerking vindt plaats op meerdere niveaus. De Considerans van de 
KRW stelt onder punt 14 dat ‘het welslagen van deze richtlijn (…) afhankelijk [is] 
van nauwe samenwerking (…) op communautair, nationaal en lokaal niveau’. In 
dit hoofdstuk komen de laatste twee niveaus aan bod: samenwerking tussen lid-
staten en samenwerking op lokaal (decentraal) niveau. Hoewel in dit onderzoek 
de beantwoording van de probleemstelling afgebakend is tot een bespreking van 
de problematiek afkomstig uit België, komen hier ook samenwerkingsinstru-
menten aan bod die inzetbaar zijn jegens andere landen. Om te voorzien in de 
behoefte van de financiers van dit onderzoek aan een overzicht van concrete in-
strumenten, behandelt dit hoofdstuk de samenwerkingsmogelijkheden met alle 
landen binnen de vier door Nederland gedeelde internationale stroomgebieden.

De KRW richt zich – zoals gebruikelijk is voor richtlijnen – in de eerste plaats tot 
de lidstaten. Op basis van artikel 3 lid 4 van de KRW moeten de lidstaten samen 
zorgdragen voor internationale coördinatie van de voorschriften van de richt-
lijn binnen internationale stroomgebiedsdistricten, in het bijzonder wat betreft 
alle maatregelenprogramma’s. Ook moeten de lidstaten ervoor zorgdragen dat er 
 coördinatie plaatsvindt om tot een enkel stroomgebiedbeheerplan te komen (art. 
13 lid 2 KRW). De richtlijn laat evenwel de mogelijkheid open dat coördinatie niet 
leidt tot een enkel stroomgebiedbeheerplan. In dat geval moeten de  lidstaten ten 

3 Beide verdragen worden in het volgende hoofdstuk nader besproken.
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minste voor de op hun respectieve grondgebieden liggende delen van het inter-
nationale stroomgebiedsdistrict stroomgebiedbeheerplannen opstellen om de 
doelstellingen van de KRW te bereiken. Het gegeven dat de richtlijn hier de optie 
van meerdere stroomgebiedbeheerplannen per internationaal stroomgebieds-
district openlaat, doet vermoeden dat het hier niet gaat om een resultaatsver-
plichting om tot een enkel plan te komen, maar om een inspanningsverplichting.

In paragraaf 9 van hoofdstuk 3 kwam aan bod dat het internationale recht door 
kan werken in de Europese rechtsorde. In het licht van dit onderzoek is daarbij 
met name van belang dat bepalingen in de Europese waterrichtlijnen, voor zo-
ver mogelijk, conform het Verdrag van Helsinki en het VN-waterlopenverdrag 
 geïnterpreteerd dienen te worden. Mogelijk dienen de twee hierboven genoem-
de samenwerkingsverplichtingen uit de KRW dus conform deze verdragen te 
worden uitgelegd. Zoals in hoofdstuk 3 aan de orde kwam, is het vaststellen van 
een  redelijke en billijke verdeling van de verontreinigingsruimte van een stroom-
gebied overgelaten aan de lidstaten bij de invulling van hun samenwerkingsver-
plichting. Hoewel de inhoud van de verdragen nog uitvoerig in hoofdstuk 6 aan 
de orde komt, is hier reeds van belang dat artikel 6 lid 2 juncto artikel 5 van het 
VN-waterlopenverdrag inhoudt dat lidstaten, indien nodig, samenwerken om een 
redelijke en billijke verdeling vast te stellen. De samenwerkingsverplichting van 
artikel 13 lid 2 KRW zou dan ook conform het VN-waterlopenverdrag zo kunnen 
worden uitgelegd dat deze lidstaten verplicht daadwerkelijk afspraken te maken 
over een verdeling van de verontreinigingsruimte. Is dat inderdaad het geval, dan 
kan aangenomen worden dat dan bij die samenwerking ook rekening moet wor-
den gehouden met de factoren die artikel 6 lid van het VN-waterlopenverdrag 
noemt op basis waarvan deze verdeling moet worden vastgesteld.

Een zodanige verdragsconforme interpretatie lijkt toegestaan, aangezien er een 
richtlijnbepaling is waarin de verdragsbepaling kan worden ingelezen, de ver-
dragsbepaling voldoende houvast biedt voor conforme interpretatie en de richt-
lijnbepaling – gezien zijn vaagheid – voldoende rek hiertoe biedt. Onduidelijk is 
evenwel of hiermee niet buiten de wil van de Europese regelgever wordt omge-
gaan. Zoals gezegd, laat artikel 13 lid 2 KRW expliciet de mogelijkheid open dat 
coördinatie faalt. Mijns inziens zou sprake zijn van een vervormende interpre-
tatie, indien dit artikel verdragsconform zó zou worden gelezen dat het lidsta-
ten verplicht daadwerkelijk verdelingsafspraken te maken en er dus sprake is 
van een resultaatsverplichting om tot een gemeenschappelijk plan te komen. De 
optie om slechts voor het eigen grondgebied stroomgebiedbeheerplannen op te 
stellen zou hier immers niet mee stroken. Voorlopig is echter onzeker wat op dit 
punt geldend recht is, aangezien relevante jurisprudentie ontbreekt.
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Het is verder van belang op te merken dat het bij de verplichtingen van artikel 3 
lid 4 KRW (coördinatie van de maatregelenprogramma’s) en artikel 13 lid 2 KRW 
(coördinatie om te komen tot een gezamenlijk stroomgebiedbeheerplan) met 
name om de afstemming van plannen en programma’s op lidstaatniveau gaat. 
Om de doelstellingen te kunnen bereiken, zijn de lidstaten echter, naast deze af-
stemming, grotendeels afhankelijk van meer structurele en operationele samen-
werking tussen de met het waterbeheer belaste decentrale overheden (hierna: 
waterbeheerders) aan beide zijden van de grens.4

Het nationale waterbeheer van de lidstaten vindt immers niet slechts op het 
niveau van de centrale overheden plaats. Hoewel de institutionele vormgeving 
van het waterbeheer in elke lidstaat anders is, is het redelijk normaal dat er een 
onderscheid wordt gemaakt tussen het beheerobject op verschillende niveaus: 
de centrale overheid houdt zich veelal bezig met de grote rivieren terwijl decen-
trale overheden belast zijn met het beheer van kleinere rivieren en stromen.5 Zo 
is in Nederland het ministerie van Infrastructuur en Milieu de bevoegde auto-
riteit voor de rijkswateren en zijn er daarnaast op decentraal niveau bevoegd-
heden voor provincies, gemeenten en waterschappen. In Duitsland (Nordrhein-
Westfalen) is de federale overheid bevoegd voor de Bundeswasserstraßen en 
zijn er op deelstaatniveau 3 lagen: de oberste, obere en untere Wasserbehörden, 
waarbij het beheerobject steeds kleiner wordt. In België is de federale over-
heid bevoegd voor de kustwateren en de beprijzing van het drinkwater. Voor 
het overige waterbeheer zijn de gewesten bevoegd. In het Vlaamse gewest is de 
gewestelijke regering bevoegd voor de bevaarbare waterwegen en worden de 
niet-bevaarbare waterwegen beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, de 
provincies en de gemeenten, elk op hun eigen niveau.

In dit hoofdstuk komen dan ook beide niveaus van samenwerking aan bod. In 
paragraaf 2 wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om op lidstaat niveau 
samen te werken; paragraaf 3 beschrijft die mogelijkheden op decentraal niveau. 
In paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan op praktische aspecten van samen-
werking die een belemmering vormen voor een effectieve inzet van het hier 
beschreven instrumentarium. Het hoofdstuk sluit in paragraaf 5 af met enkele 
conclusies.

4 Gilissen 2009, p. 11.
5 Zie bijvoorbeeld, voor een vergelijkend overzicht van de institutionele vormgeving van het waterbe-

heer in een zestal lidstaten: Uitenboogaart e.a. 2009, hoofdstuk 2. Zie tevens Gilissen 2009a, p. 24.
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2  Samenwerkingsinstrumenten voor lidstaten

2.1  Inleiding

Hoewel het Europese recht – zoals hierboven is aangegeven – de lidstaten op-
draagt samen te werken, geeft het geen duidelijkheid over het instrumentarium 
dat daarbij gebruikt moet worden. Bij de interstatelijke samenwerking op het 
hoogste niveau kan, volgens de KRW, gebruik worden gemaakt van ‘bestaande 
structuren die in het kader van internationale overeenkomsten gevormd zijn’ 
(art. 3 lid 4 KRW). Hiermee worden reeds bestaande verdragen tussen lidstaten 
bedoeld, die het aangaan van samenwerking mogelijk maken/een vorm van sa-
menwerking zijn. Hieronder komen de voor Nederland relevante verdragen aan 
bod.

Ter implementatie van het Verdrag van Helsinki6 heeft Nederland enkele bi- en 
multilaterale verdragen gesloten betreffende samenwerking in de internationale 
stroomgebieden waar Nederland deel van uitmaakt.7 Op grond van het Verdrag 
van Helsinki moeten deze verdragen in overeenstemming zijn met de bepalin-
gen van dat verdrag. De belangrijkste eis die het Verdrag van Helsinki stelt, is de 
instelling van commissies. Deze commissies hebben de volgende taken (art. 9 
Verdrag van Helsinki):

 • het verzamelen, samenvoegen en evalueren van gegevens teneinde bronnen 
van verontreiniging te herkennen die waarschijnlijk grensoverschrijdende ef-
fecten zullen veroorzaken;

 • het opstellen van gemeenschappelijke programma’s voor het controleren van 
de waterkwaliteit en -kwantiteit;

 • het inventariseren en het uitwisselen van informatie over de in het tweede 
lid, letter a, van dit artikel bedoelde bronnen van verontreiniging;

 • het vaststellen van emissiegrenswaarden voor afvalwater en het evalueren 
van de doeltreffendheid van de handhavingsprogramma’s;

 • het uitwerken van gemeenschappelijke doelstellingen en normen betreffende 
de waterkwaliteit, rekening houdend met de bepalingen van artikel 3, derde 
lid, van dit Verdrag, en het voorstellen van passende maatregelen voor het 
behoud en, waar nodig, de verbetering van de bestaande waterkwaliteit;

 • het ontwikkelen van op elkaar afgestemde actieprogramma’s voor het ver-
minderen van verontreinigingsvrachten vanuit zowel puntbronnen (bijv. 

6 En tevens ter implementatie van het VN-waterlopenverdrag (Gilissen 2009, p. 38).
7 Dit geldt ook voor samenwerking binnen het Eemsstroomgebied. Alhoewel het hieronder nog te 

behandelen Eems-Dollardverdrag dateert van vóór het Verdrag van Helsinki, is er een aanvullend 
milieu protocol aan toegevoegd, hetgeen (mede) dient ter implementatie van het Verdrag van 
Helsinki.
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stedelijke en industriële bronnen) als diffuse bronnen (met name agrarische 
bronnen);

 • het vaststellen van waarschuwings- en alarmprocedures;
 • het dienen als forum voor de uitwisseling van informatie over bestaande en 

voorgenomen vormen van watergebruik en desbetreffende voorzieningen 
die waarschijnlijk grensoverschrijdende effecten zullen hebben;

 • het bevorderen van samenwerking en uitwisseling van informatie aangaande 
de beste beschikbare technologie in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 13 van het Verdrag, alsmede het aanmoedigen van samenwerking in 
programma’s voor wetenschappelijk onderzoek;

 • het deelnemen aan de uitvoering van milieu-effectrapportages betreffende 
grensoverschrijdende wateren, in overeenstemming met de desbetreffende 
internationale regelingen.

Op grond van artikel 10 vindt overleg tussen de verdragspartijen plaats via de 
ingestelde commissies en wordt dit overleg gepleegd op basis van wederkerig-
heid, goed vertrouwen en goed nabuurschap. Kortom: de commissies hebben tot 
taak een doelmatige samenwerking mogelijk te maken, te stimuleren en te waar-
borgen.8

2.2  Samenwerking in het Rijnstroomgebied

2.2.1  Samenwerking op grond van het Rijnverdrag

Het Rijnverdrag9 wordt door Nederland gebruikt voor samenwerking met 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland in het stroomgebied van 
de Rijn. Niet alle staten van het Rijnstroomgebied zijn partij bij het verdrag; 
België, Liechtenstein en Italië hebben het verdrag niet getekend.10 Het huidige 
Rijnverdrag is in werking getreden op 1 januari 2003. Samenwerking binnen het 
Rijnverdrag en zijn voorlopers11 is in het verleden erg succesvol gebleken voor het 
Rijnstroomgebied.12 Zo zijn de waterkwaliteit en de biologische toestand van de 
Rijn en veel zijrivieren aanzienlijk verbeterd. Het aantal planten- en  diersoorten 

8 Gilissen 2009, p. 38.
9 Verdrag inzake de bescherming van de Rijn, Bern 12 april 1999, Trb. 1999, 139.
10 Dit is niet heel vreemd, aangezien alle drie deze landen slechts een miniem deel van het stroomge-

bied beslaan. Naast deze landen is overigens de EU tevens partij bij het verdrag.
11 Reeds in 1950 werd de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn opgericht. De in 1963 

gesloten Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen 
verontreiniging bood de verdragsrechtelijke basis voor de reeds aangevangen samenwerking.

12 Deze successen worden uitgebreid beschreven in Dieperink & Glasbergen 1999.
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is gestegen13 en met name de zalm, de zeeforel, de aal en andere trekvissen kun-
nen sinds 2006 vanaf de Noordzee weer tot Straatsburg migreren.14

Zoals vereist volgens het Verdrag van Helsinki voorziet het Rijnverdrag in de op-
richting (of beter: voortzetting) van een commissie ter uitvoering van de samen-
werking: de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (hierna: IRC) 
(art. 6 jo. art. 1 onder b Rijnverdrag). De IRC bezit rechtspersoonlijkheid (art. 6 
lid 2). De IRC bestaat uit de delegaties van de verdragspartijen (art. 7 lid 1) en 
het voorzitterschap wisselt iedere drie jaar onder de delegaties (art. 7 lid 3). De 
IRC besluit met eenparigheid van stemmen, waarbij iedere delegatie een stem 
heeft (art. 10).

Met betrekking tot het tegengaan van waterproblemen, heeft de IRC als belang-
rijkste taak dat zij voorstellen doet voor maatregelen en actieprogramma’s, in-
dien nodig inclusief economische instrumenten en rekening houdend met de te 
verwachten kosten (art. 8 lid 1 sub b). Het is de bedoeling dat de lidstaten of de 
EU deze maatregelen en actieprogramma’s uitvoeren. De Commissie heeft daarin 
zelf geen taak. De IRC kan bepalen dat deze maatregelen binnen een bepaalde 
tijd en volgens een bepaalde procedure door de partijen moeten worden uitge-
voerd (art. 11 lid 2). De IRC toetst vervolgens de doeltreffendheid van de geno-
men maatregelen (art. 8 lid 1 sub d). Indien een lidstaat de maatregelen niet of 
slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, stelt hij de IRC daarvan in kennis en zet zijn 
redenen uiteen. De IRC kan vervolgens besluiten tot maatregelen om de tenuit-
voerlegging te bevorderen (art. 11 lid 4). Hoewel de voorstellen die de IRC doet 
de vorm van aanbevelingen aan de lidstaten (en eventueel de EU) hebben (art. 11 
lid 1), gaat het hier evenwel niet om vrijblijvende aanbevelingen. Ingevolge ar-
tikel 5 lid 5 treffen de lidstaten de voor hun grondgebied vereiste maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de IRC.15

Het is overigens opvallend dat de IRC niet expliciet als taak heeft gemeenschap-
pelijke doelstellingen en normen betreffende de waterkwaliteit uit te werken en 
emissiegrenswaarden voor afvalwater vast te stellen, terwijl dat op grond van 
het Verdrag van Helsinki wel vereist is. Wel is het zo, dat de EU – als verdrags-
partij – deze taak voor haar rekening heeft genomen door het vaststellen van de 
in hoofdstuk 3 besproken Europese richtlijnen met betrekking tot de waterkwa-
liteit.

13 Er leven inmiddels weer 62 vissoorten in de Rijn.
14 Aldus een nieuwsbericht naar aanleiding van de 14e Rijnministersconferentie van 18 oktober 2007 te 

Bonn. Te raadplegen op <www.rijksoverheid.nl/nieuws/2007/10/18/rijnministersconferentie.html>.
15 Volgens Gilissen moet dan ook geconcludeerd worden dat het hier gaat om juridisch bindende be-

sluiten (Gilissen 2009, p. 42).



Samenwerking

210

Naast de taken die de IRC hen opdraagt, hebben de betreffende staten voorts 
de taak elkaar te informeren over de genomen maatregelen en tevens over na-
derend hoogwater en bedrijfsstoringen of ongevallen waarvan de gevolgen de 
waterkwaliteit van de Rijn kunnen bedreigen (art. 5 lid 1 en lid 6). Ook doen de 
partijen onderzoek naar de oorzaken en veroorzakers van verontreiniging (art. 5 
lid 3).

2.2.2  Samenwerking op grond van het Grensverdrag

Naast samenwerking op grond van het Rijnverdrag, kan Nederland in het 
Rijnstroomgebied ook op grond van het op 1 augustus 1963 van kracht gewor-
den Grensverdrag16 samenwerken met Duitsland. Het verdrag is van toepas-
sing op ‘grenswateren’: oppervlaktewateren, met inbegrip van de oevers, die de 
Nederlands-Duitse grens overschrijden of ten dele vormen. De Rijn zelf, alsmede 
de Eems en de Dollard zijn echter van toepassing uitgesloten (art. 56). Als gevolg 
van deze definitie kan het verdrag ook gebruikt worden voor samenwerking ten 
aanzien van grenswateren in het Maas- en het Eemsstroomgebied.

Op grond van artikel 57 juncto artikel 64 van het verdrag is in 1963 de 
Permanente NederlandsDuitse Grenswatercommissie ingesteld (hierna: PGC). 
De PGC bestaat uit regeringsvertegenwoordigers uit de beide lidstaten. Op grond 
van artikel 57 vormt de PGC een interstatelijk overleg en samenwerkingska-
der waarbinnen alle waterstaatkundige vraagstukken met betrekking tot de 
Nederlands-Duitse grenswateren kunnen worden behandeld.17 Binnen de PGC 
vindt een gemeenschappelijke beraadslaging van allerlei vraagstukken omtrent 
de grenswateren plaats (art. 66 lid 1 Grensverdrag). De PGC controleert de nale-
ving van de gemaakte afspraken en kan aanbevelingen doen ter verwezenlijking 
daarvan aan de Nederlandse en Duitse regeringen (art. 66 lid 4 t/m 8). Wanneer 
een van de partijen niet de afgesproken maatregelen treft, kan de andere partij 
bij de PGC daartegen bezwaar maken indien daardoor schade dreigt of reeds is 
veroorzaakt (art. 61). De PGC ontbeert echter de bevoegdheid een van de par-
tijen bindend op te dragen bepaalde maatregelen te treffen.

2.2.3  Geschillenbeslechting

Op grond van artikel 16 van het Rijnverdrag streven de partijen ernaar om – in 
geval van een geschil – tot een oplossing te komen door onderhandeling of ‘via 

16 Verdrag nopens het verloop van de gemeenschappelijke landsgrens, de grenswateren, het grond-
bezit in de nabijheid van de grens, het grensoverschrijdend verkeer over land en via de binnen-
wateren en andere met de grens verband houdende vraagstukken, met Bijlagen en Slotprotocol, 
 ’s-Gravenhage 8 april 1960, Trb. 1960, 68.

17 Naast de mogelijkheid tot interstatelijk overleg, biedt het Grensverdrag ook decentrale overheden 
instrumenten voor samenwerking. Deze zullen in paragraaf 6.2 aan bod komen.
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een andere methode van geschillenbeslechting die de Partijen bij het geschil aan-
vaardbaar achten’. Indien het geschil langs deze weg niet kan worden beslecht, 
wordt op verzoek van een van de partijen een scheidsrechterlijke procedure ge-
voerd overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het Rijnverdrag. Aangezien 
de EU echter partij is bij het Rijnverdrag en het – hoogstwaarschijnlijk – ‘onder 
de bevoegdheid van de Unie vallende bepalingen’18 betreft, kunnen de partijen, 
zolang het een geschil tussen lidstaten betreft, niet van de in de bijlage beschre-
ven mogelijkheden gebruik maken, omdat het Europese Hof van Justitie in dat 
geval exclusief bevoegd is te oordelen over geschillen over bepalingen die een 
integraal onderdeel uitmaken van de Europese rechtsorde.19

Ook het Grensverdrag kent een regeling omtrent de beslechting van geschillen. 
Op grond van artikel 69 van het verdrag is een scheidsgerecht opgericht voor de 
beslechting van geschillen betreffende de uitlegging of toepassing van het ver-
drag. Dit gerecht beslist over de aan hem voorgelegde geschillen op basis van het 
Grensverdrag zelf, eventueel op basis van het verdrag gesloten bijzondere over-
eenkomsten en de algemene regels van het volkenrecht (art. 72 Grensverdrag).

2.4   Samenwerking in het Maasstroomgebied en het stroomgebied van de 
Schelde

Voor de samenwerking met Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg in het 
Maasstroomgebied staat Nederland het Maasverdrag20 ter beschikking. Het 
Scheldeverdrag21 regelt de samenwerking met België en Frankrijk in het stroom-
gebied van de Schelde. Daarmee bieden de beide verdragen een regeling voor 
samenwerking met alle oeverstaten van de betreffende stroomgebieden. Het 
Maasverdrag en het Scheldeverdrag zijn qua inhoud nagenoeg identiek. Om deze 
reden worden beide verdragen hier gezamenlijk besproken. Het Maasverdrag is 
in werking getreden op 1 december 2006, het Scheldeverdrag op 1 december 
2005. Uit de considerans blijkt dat beide verdragen dienen ter implementatie 
van het Verdrag van Helsinki. Daarnaast strekken beide verdragen tot de multi-
laterale afstemming van de tenuitvoerlegging van de verplichtingen uit de KRW 
(art. 4 lid 3 van beide verdragen).

Evenals het Rijnverdrag en zoals vereist volgens het Verdrag van Helsinki, voor-
zien beide verdragen in de instelling van een commissie ter uitvoering van de 
samenwerking. Het betreft de Internationale Maascommissie (hierna: IMC) en de 
Internationale Scheldecommissie (hierna: ISC).22 Net als de IRC bezitten de IMC 

18 Zie het citaat op pagina 17.
19 Zie paragraaf 5.1 voor een uitvoeriger bespreking van deze materie.
20 Maasverdrag, Gent 3 december 2002, Trb. 2003, 75.
21 Scheldeverdrag, Gent 3 december 2002, Trb. 2003, 76.
22 Art. 4 lid 1 jo. art. 1 onder e van beide verdragen.
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en de ISC rechtspersoonlijkheid (art. 5 lid 7 van beide verdragen). Net als de IRC 
bestaan de IMC en de ISC uit delegaties van de verdragspartijen (art. 5 lid 1) en 
wisselt het voorzitterschap onder de delegaties (art. 5 lid 2). Ook de IMC en de 
ISC besluiten met eenparigheid van stemmen, waarbij iedere delegatie een stem 
heeft (art. 5 lid 4).

De beide commissies brengen adviezen of aanbevelingen aan de lidstaten uit om 
de verdragen uit te voeren (art. 4 lid 2). Anders dan onder het Rijnverdrag rust 
op de partijen geen verplichting de aanbevelingen van de Commissies uit te voe-
ren. De adviezen en aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwer-
pen (art. 4 lid 4):

 • de verbetering van de preventie van en de bescherming tegen hoogwater, met 
inachtneming van de ecologische aspecten, ruimtelijke ordening, natuurbe-
heer en andere beleidsterreinen zoals landbouw, bosbouw en verstedelijking;

 • het afzwakken van de effecten van perioden van droogte, waarbij preventieve 
maatregelen zijn inbegrepen;

 • de verbetering van de voorkoming en de bestrijding van calamiteuze waterver-
ontreiniging, in het bijzonder wat de afstemming betreft van de  waarschuwings- 
en alarmsystemen teneinde te voorzien in een adequate doorgeleiding van 
informatie over calamiteuze waterverontreiniging waarvan verwacht kan wor-
den dat deze wezenlijke grensoverschrijdende effecten zal hebben;

 • de verbetering van de visstand en de vismigratie;
 • het afstemmen van de programma’s van de lidstaten voor de bewaking van de 

waterkwaliteit, teneinde te komen tot een homogeen meetnet en dit in stand 
te houden;

 • het vaststellen van prioriteiten en het opstellen van een actieprogramma dat 
bijdraagt tot de realisering van de doelstellingen van de verdragen (te weten: 
het verwezenlijken van de doelstellingen van de KRW en de afstemming van 
plannen, programma’s en maatregelen).

Verder hebben de commissies taken met betrekking tot de gegevensuitwisseling 
en waarschuwings- en alarmsystemen. Net als bij het Rijnverdrag valt op dat de 
commissies niet expliciet als taak hebben gemeenschappelijke doelstellingen en 
normen betreffende de waterkwaliteit uit te werken en emissiegrenswaarden 
voor afvalwater vast te stellen, terwijl dat op grond van het Verdrag van Helsinki 
wel vereist is. Anders dan bij het Rijnverdrag is hier de EU geen partij bij de ver-
dragen en wordt aan deze eis van het Verdrag van Helsinki dus ook niet op an-
dere wijze uitvoering gegeven.

In het Maasstroomgebied biedt naast het Maasverdrag ook het in de vorige para-
graaf genoemde Grensverdrag de mogelijkheid tot samenwerking met Duitsland 
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ten aanzien van grenswateren. Zie die paragraaf voor een inhoudelijke bespre-
king van de samenwerkingsmogelijkheden onder dat verdrag.

Geschillen omtrent de uitlegging of toepassing van de beide verdragen worden 
op grond van artikel 8 bij voorkeur opgelost door middel van consultatie of een 
andere geschikte methode. Er is geen nadere geschillenregeling opgenomen in 
beide verdragen.

2.5  Samenwerking in het Eemsstroomgebied

Voor de samenwerking met Duitsland in het Eemsstroomgebied staat Nederland 
ten eerste het al in paragraaf 2.2.2 besproken Grensverdrag ter beschikking. Op 
grond van dit verdrag vindt interstatelijke samenwerking plaats voor alle grens-
wateren in de PGC. Op grond van artikel 56 zijn echter de Eems en de Dollard 
aan de werkingssfeer van het verdrag onttrokken, waardoor alleen de andere 
waterlichamen in het Eemsstroomgebied van samenwerking in de PGC zouden 
kunnen profiteren.

Op dezelfde dag als het Grensverdrag is echter tevens het EemsDollardverdrag23 
in werking getreden. Het verdrag heeft alleen betrekking op de Eems en de 
Dollard zelf.24 Op grond van het verdrag is de Permanente Nederlands-Duitse 
Eemscommissie in het leven geroepen die Nederlands-Duitse samenwerking re-
gelt aangaande de bevaarbaarheid van de waterweg en de bereikbaarheid van de 
havens. In 1996 is het verdrag uitgebreid met een aanvullend milieuprotocol,25 
dat regelt dat ook samenwerking plaatsvindt op het gebied van water- en 
 milieubeheer en -beleid. Deze samenwerking zal – net als de samenwerking on-
der het grensverdrag – plaatsvinden in de PGC (art. 2 Milieuprotocol). Daarmee 
vindt op basis van deze verdragen alle voor dit onderzoek relevante samenwer-
king in het stroomgebied van de Eems plaats binnen de PGC.

Op grond van het Milieuprotocol omvat de samenwerking in de Eemsmonding ten 
aanzien van het waterbeheer in het bijzonder onder meer de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke doelstellingen voor het waterbeheer en van gemeenschap-
pelijke kwaliteitsdoelen, beoordeling van de waterkwaliteit, meetprogramma’s 

23 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de 
samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag), ‘s-Gravenhage 8 april 1960, Trb. 1960, 69.

24 Aangezien het exacte verloop van de staatsgrens tussen Nederland en Duitsland in de Eems en de 
Dollard betwist is, konden de betreffende wateren niet in het Grensverdrag geregeld worden.

25 Aanvullend Protocol bij het op 8 april 1960 ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding 
(Eems-Dollardverdrag), tot regeling van de samenwerking met betrekking tot het waterbeheer en 
het natuurbeheer in de Eemsmonding (Eems-Dollardmilieuprotocol); aan boord van ,,MS Warsteiner 
Admiral’’ in de Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl 22 augustus 1996, Trb. 1996, 258. Het protocol 
dient mede ter implementatie van het Verdrag van Helsinki, aldus de Preambule.
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en -methoden en informatie-uitwisseling (onder meer over verleende vergun-
ningen) (art. 5 lid 4 Milieuprotocol). Bij deze samenwerking kan de PGC advie-
zen of aanbevelingen geven aan de verdragspartijen (art. 5 lid 2 Milieuprotocol) 
en stelt zij gemeenschappelijke actieprogramma’s op (lid 6). De samenwerking 
zoals beschreven in het Milieuprotocol geldt echter niet voor andere waterlicha-
men dan de Eems en de Dollard zelf. Voor die waterlichamen geldt de eerder in 
paragraaf 2.2.2 beschreven samenwerkingsregeling in de PGC op grond van het 
Grensverdrag.

Voor wat de geschillenbeslechting wordt voor de regeling onder het Grensverdrag 
verwezen naar paragraaf 2.2.3. Het is onduidelijk hoe geschillenbeslechting moet 
verlopen onder het Eems-Dollardverdrag. Het Milieuprotocol regelt hieromtrent 
niets.

2.6  Relevantie voor nationale waterbeheerders

De bovenstaande samenwerkingsinstrumenten zijn in de eerste plaats beschik-
baar voor lidstaten. Toch kunnen ook waterbeheerders binnen een lidstaat pro-
fiteren van het bestaan van deze juridische instrumenten. Wanneer de lidstaten 
op een juiste wijze afspraken maken over de verdeling van de verontreinigings-
ruimte en op die manier een teveel aan grensoverschrijdende verontreiniging 
tegengaan, hebben de waterbeheerders daar profijt van, aangezien zij minder in 
de problemen zullen komen bij het naleven van de in hun gebied geldende kwa-
liteitseisen. Dit veronderstelt echter wel een goed gecoördineerd waterbeheer 
binnen de lidstaten. De centrale regering moet, bij het maken van de interstate-
lijke afspraken, goed op de hoogte zijn van alle regionale kwaliteitseisen in haar 
land en deze meenemen in het maken van de afspraken. Omgekeerd moet zij in 
staat zijn eventueel naar aanleiding van die afspraken te zorgen dat bepaalde 
regionale kwaliteitseisen worden gesteld of aangepast.

Waterbeheerders kunnen hiernaast – nadat de onderlinge verontreinigingsruim-
te tussen oeverstaten middels normen is verdeeld en zij alsnog met een teveel 
aan grensoverschrijdende verontreiniging worden geconfronteerd – het hier-
boven beschreven instrumentarium inzetten door hun eigen problematiek naar 
een hoger niveau te tillen en hun nationale overheid ertoe proberen te bewegen 
namens hen deze instrumenten in te zetten.

Nederlandse waterbeheerders kunnen bijvoorbeeld via de Nederlandse delegatie 
trachten de IRC te bewegen bepaalde maatregelen voor te stellen die schadever-
oorzakende partijen moeten nemen teneinde de negatieve grensoverschrijdende 
effecten weg te nemen. Of zij kunnen – met hetzelfde doel – via de Nederlandse 
delegaties trachten de IMC en de ISC te bewegen bepaalde adviezen voor te stel-
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len aan de schadeveroorzakende partijen. Omdat echter de beide commissies, in 
tegenstelling tot de IRC, in elk geval geen bindende bevoegdheden hebben de par-
tijen te bewegen tot het nemen van maatregelen, zal het veel moeilijker zijn dan 
bij samenwerking onder het Rijnverdrag, om succes te hebben om tot effectieve 
veranderingen te komen. Gilissen noemt het ontbreken van bindende bevoegd-
heden ook als een van de oorzaken van het uitblijven van dezelfde successen als 
de IRC geboekt heeft.26 Daarnaast kunnen ze binnen het overleg in de PGC hun 
problemen kenbaar maken via de Nederlandse vertegenwoordiging. Deze verte-
genwoordiging kan dan deze problemen aan de kaak stellen om zo aanbevelin-
gen aan Duitsland te richten ter bestrijding van de problematiek. Omdat de PGC 
echter bindende bevoegdheden ontbeert, zal het – net als in de stroomgebieden 
van de Maas en de Schelde – moeilijker zijn om succesvol grensoverschrijdende 
problemen aan te pakken dan bij het Rijnverdrag het geval is. Ten slotte kunnen 
de waterbeheerders gebruikmaken van de informatie uit de andere lidstaten om 
op de hoogte te blijven van de problemen afkomstig uit andere lidstaten en de 
oorzaken daarvan.

3  Samenwerkingsinstrumenten voor decentrale overheden

3.1  Inleiding

Naast samenwerking op lidstaatniveau, is het ook mogelijk om grensoverschrij-
dende verontreiniging tegen te gaan middels samenwerking tussen decentrale 
overheden aan weerszijden van de grens. Het zal dan niet zozeer gaan om af-
spraken over de verdeling van de verontreinigingsruimte (want daarvoor is het 
lidstaatniveau praktisch gezien het meest aangewezen) maar veeleer om andere 
afspraken waarbij meer lokale problemen worden opgelost. Decentrale overhe-
den zijn voor dit soort problemen de meest gerede partij om de samenwerking 
aan te gaan, zoals in paragraaf 1 reeds werd aangegeven.

Decentrale samenwerking tussen overheden wordt juridisch gezien gekenmerkt 
door regelgeving op meerdere niveaus. Ten eerste geeft het nationale recht van 
de lidstaten regels over de bevoegdheden van decentrale overheden; hieronder 
valt ook de bevoegdheid tot samenwerking. Daarnaast zijn er – zoals hieronder 
uiteengezet zal worden – multilaterale verdragen tot stand gekomen binnen het 
kader van de Raad van Europa, die het belang van decentrale samenwerking bena-
drukken en zijn er tussen Nederland en zijn buurlanden bi- en trilaterale verdra-
gen tot stand gekomen die verschillende specifieke samenwerkingsinstrumenten 
beschrijven. Ook het Europese recht beschrijft – in de EGTSVerordening – een 
specifiek samenwerkingsinstrument voor decentrale overheden. Ten slotte geeft 

26 Gilissen 2009, p. 42.
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het internationaal privaatrecht – zoals dat deels geharmoniseerd is via Europese 
verordeningen en deels te vinden is in het nationale recht van de staten – regels 
over de toepasselijkheid van nationale rechtsstelsels op samenwerkingsinstru-
menten en over de bevoegdheid van nationale rechters om te oordelen over ge-
schillen die voortvloeien uit het gebruik van deze instrumenten, alsmede over de 
erkenning en tenuitvoerlegging van de vonnissen van deze rechters. Hieronder 
komen al deze niveaus van regelgeving achtereenvolgens aan bod.

Decentrale overheden kunnen op meerdere manieren samenwerken. Deze sa-
menwerking vindt juridisch gezien plaats door het sluiten van onderlinge 
overeenkomsten, waarin overheden in principe een grote variëteit aan soor-
ten afspraken kunnen maken; de inhoud van de overeenkomst kan daarbij het 
rechtskarakter ervan bepalen. Er kan wat dit betreft een onderscheid gemaakt 
worden tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke overeenkomsten, waarbij 
in de laatste categorie weer een onderscheid gemaakt kan worden tussen be-
voegdhedenovereenkomsten en overeenkomsten waarbij nieuwe publiekrechte-
lijke samenwerkingsverbanden in het leven worden geroepen.27 Een bevoegdhe-
denovereenkomst is een overeenkomst die een overheid met een burger of een 
mede-overheid sluit over het (al dan niet) gebruiken van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid.28 Bij het beschrijven van het beschikbare instrumentarium wordt 
hieronder telkens een onderscheid gemaakt tussen deze drie vormen van sa-
menwerking.

3.2  Samenwerkingsmogelijkheden naar Nederlands recht

In deze paragraaf wordt beschreven welke mogelijkheden het nationale recht 
biedt aan Nederlandse decentrale overheden om grensoverschrijdende samen-
werking aan te gaan. Daartoe worden in paragraaf 3.2.1 eerst de mogelijkheden 
besproken om privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten en overeenkomsten 
in het kader van de hierna te behandelen Wet gemeenschappelijke regelingen. 
In paragraaf 3.2.2 wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheden om buiten 
deze wet om bevoegdhedenovereenkomsten te sluiten. In paragraaf 3.2.3 volgen 
enkele conclusies.

27 Vergelijk Kluin 1994, p. 1-2, die een de tweede categorie aanduidt als ‘onbenoemde publiekrechte-
lijke overeenkomsten’ (waardoor deze ook andere publiekrechtelijke afspraken kan omvatten dan 
slechts afspraken over bevoegdheden) en de derde als ‘gemeenschappelijke regelingen’ (waarmee 
hij doelt op overeenkomsten die geregeld zijn in de Wet gemeenschappelijke regelingen en die 
inderdaad zien op de oprichting van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden). De Scheltema’s 
onderscheiden privaatrechtelijke overeenkomsten, bevoegdhedenovereenkomsten en gemengde 
overeenkomsten, die elementen van beide typen bevatten (Scheltema & Scheltema 2008, p. 188).

28 Huisman 2012, p. 31.
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3.2.1  Nationale samenwerkingsinstrumenten

Net als private partijen, kunnen naar Nederlands recht ook overheden overeen-
komsten sluiten. Aangezien in het privaatrecht mogelijk is wat niet verboden is, 
staat buiten kijf dat Nederlandse overheden privaatrechtelijke overeenkomsten 
kunnen sluiten. Het maakt daarbij niet uit of de contractspartner een private per-
soon of een andere overheid is en of deze zich in Nederland of in het buitenland 
bevindt; de bevoegdheid om privaatrechtelijk te contracteren is aanwezig.

Wat betreft het sluiten van publiekrechtelijke overeenkomsten, biedt de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) decentrale overheden een instru-
mentarium. Op grond van deze wet kunnen Nederlandse provincies, gemeen-
ten en waterschappen met elkaar samenwerken in allerlei combinaties.29 Voor 
deze samenwerking gaan de overheden een zogenoemde ‘gemeenschappelijke 
regeling’ aan. Deze regeling komt in verschillende varianten. De simpelste is die 
van de ‘regeling zonder meer’ of de ‘lichte regeling’. In deze regeling kunnen al-
lerlei afspraken worden gemaakt, waaronder bevoegdhedenovereenkomsten.30 
Daarnaast kunnen middels een gemeenschappelijke regeling openbare lichamen 
en gemeenschappelijke organen worden opgericht (respectievelijk art. 40 lid 1 
(voor provincies), 1 lid 1 (voor gemeenten) en 50 lid 1 (voor waterschappen) jo. 
50a jo. 8 Wgr).31 Vervolgens kunnen de deelnemende overheden aan het bestuur 
van het openbaar lichaam of aan het gemeenschappelijk orgaan bevoegdheden 
overdragen (zie bijvoorbeeld voor de waterschappen art. 50b Wgr). Hierbij geldt 
overigens wel als begrenzing dat zij geen nieuwe bevoegdheden kunnen creëren; 
het moet gaan om bevoegdheden die de samenwerkende overheden zelf reeds 
bezitten.

Het is de vraag of aan deze gemeenschappelijke regelingen ook andere dan 
Nederlandse overheden kunnen deelnemen. Artikel 93 Wgr bepaalt dat aan deze 
regelingen ook andere openbare lichamen en rechtspersonen kunnen deelne-
men. Hoewel nergens expliciet staat dat dit Nederlandse instanties moeten zijn, 
blijkt uit de wetsgeschiedenis niets over de mogelijkheid dat beoogd is grens-
overschrijdende samenwerking mogelijk te maken. De voornaamste reden voor 
deze bepaling was volgens de wetgeschiedenis de mogelijkheid te creëren om 
samenwerking met private partijen mogelijk te maken.32 Uit latere standpunten 
van de regering blijkt ook dat zij van mening is dat grensoverschrijdende samen-

29 Zie hiervoor art. 73 Wgr.
30 Zowel de Raad van State als de regering zijn deze mening toegedaan (Kamerstukken II, 1999-2000, 

27008, nr. A, p. 1-2). Zie ook Intergemeentelijke samenwerking en ICT. De grenzen verkennen, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten september 2003, p. 11.

31 Wanneer waterschappen dit onderling doen, behoeven zij wel de goedkeuring hiertoe van gedepu-
teerde staten (art. 50h Wgr).

32 Aldus de MvT bij dit art. in de oorspronkelijke Wgr (Wet van 1 april 1950, Stb. 1950, K 120. Het  artikel 
had toen nog het nummer 30), zie Kamerstukken II 1948-1949, 1198, nr. 3. Art. 93 in de huidige 
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werking op basis van de Wgr niet mogelijk is.33 Het lijkt er dus op dat geen ge-
meenschappelijke regelingen kunnen worden getroffen met buitenlandse over-
heden.

3.2.2  Bevoegdhedenovereenkomsten buiten de Wgr om

Het is ook nog mogelijk dat Nederlandse overheden buiten de Wgr om bevoegd-
hedenovereenkomsten sluiten.34 In de praktijk blijkt dit veel te gebeuren.35 Het is 
de vraag of dit juridisch gezien mogelijk is. Huisman stelt in zijn proefschrift dat 
bevoegdhedenovereenkomsten slechts geldig zijn indien aan een viertal vereis-
ten is voldaan:36

 • De overheid moet bevoegd zijn om over een bevoegdheid te contracteren.
 • De overheid moet beslissingsruimte hebben.
 • De bevoegdhedenovereenkomst mag een publiekrechtelijke overeenkomst 

niet op onaanvaardbare wijze doorkruisen.
 • De bevoegdhedenovereenkomst mag niet anderszins in strijd komen met het 

recht.

Deze vereisten komen hierna achtereenvolgens aan de orde.

3.2.1.1  De bevoegdheid om te contracteren
De overeenkomstsluitende overheid moet bevoegd zijn om over de betreffende 
bevoegdheid te contracteren. Het legaliteitsbeginsel stelt37 dat bepaald over-
heidsoptreden slechts is toegestaan indien de overheid daartoe over een wette-
lijke grondslag beschikt.38 Het is evenwel onduidelijk hoe ver dit beginsel precies 
reikt.39 Er is geen specifieke grondwettelijke bepaling die aangeeft of het legali-
teitsbeginsel zich ook uitstrekt tot bevoegdhedenovereenkomsten en of derhal-
ve voor het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten een wettelijke grondslag 
vereist is. Evenmin is er op dit punt jurisprudentie, hetgeen deze vraag zeer lastig 
te beantwoorden maakt.40

wet heeft gelijke strekking als het oorspronkelijke artikel (aldus de MvT bij art. 93 (toen nog art. 95 
genummerd), Kamerstukken II 1980-1981, 16538, nr. 3.

33 Kamerstukken II 1991-1992, 22740, nr. 1, p. 2 & 10. Zie ook Kamerstukken II 1986-1987, 19986, nr. 1, 
p. 2.

34 Het lijkt niet mogelijk om buiten de Wgr om openbare lichamen of gemeenschappelijke organen op 
te richten.

35 Kamerstukken II, 1999-2000, 27008, nr. A, p. 1-2.
36 Huisman 2012, p. 145.
37 Althans in het staatsrecht en in het bestuursrecht.
38 Van Ommeren in zijn noot bij HR 22 juni 1973, AB Klassiek 2009, p. 59, Fluoridering.
39 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 133 en Voermans 2011, p. 4 e.v.
40 Huisman 2012, p. 146 en 148.
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In de literatuur lopen de opvattingen op dit punt uiteen.41 Kluin stelt bijvoor-
beeld dat als uitgangspunt geldt dat overheden contractsvrijheid hebben. Dat wil 
zeggen dat zij in beginsel gerechtigd zijn te bepalen of een overeenkomst wordt 
gesloten, met wie deze wordt gesloten en wat de inhoud van die overeenkomst 
is.42 Het is volgens Kluin niet van belang of het daarbij om privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke overeenkomsten gaat.43 Vanwege deze contractsvrijheid is 
een wettelijke grondslag dan ook niet vereist om een bevoegdhedenovereen-
komst te kunnen sluiten. Scheltema en Scheltema beargumenteren daarentegen 
dat een wettelijke grondslag wel degelijk vereist is. Volgens hen is deze evenwel 
steeds impliciet aanwezig. In de eerste plaats stellen zij dat er in elk geval een 
juridische grondslag bestaat voor het sluiten van privaatrechtelijke overeenkom-
sten, ook wanneer deze door overheden worden gesloten. Deze grondslag is te 
vinden in het Burgerlijk Wetboek waarin deze overeenkomsten zijn geregeld.44 
Ingevolge artikel 2:1 BW beschikken vrijwel alle openbare lichamen over rechts-
persoonlijkheid. Rechtspersonen zijn bekwaam privaatrechtelijke rechtshande-
lingen te verrichten (art. 2:5 jo. 3:32 BW).45 Voor bevoegdhedenovereenkomsten 
kan de juridische grondslag voor het maken over afspraken over het gebruik van 
een bevoegdheid gevonden worden in het bestaan van de bevoegdheid zelf, al-
dus Scheltema en Scheltema. Overheden hebben immers een zekere mate van 
beleidsvrijheid bij het uitoefenen van hun bevoegdheden. Voor zover hun die 
beleidsvrijheid toekomt, bestaat er een wettelijke grondslag die beleidsvrij-
heid nader in te vullen. Of zij dat doen middels het opstellen van beleidsregels, 
of het sluiten van overeenkomsten ter zake, maakt volgens de Scheltema’s wei-
nig verschil.46 Ook Huisman stelt dat de grondslag voor een bevoegdhedenover-
eenkomst gevonden kan worden in het bestaan van de bevoegdheid waarover 
gecontracteerd wordt. Het is daarmee een impliciete/inherente bevoegdheid.47 
Sommige auteurs stellen echter dat er op grond van het legaliteitsbeginsel een 
expliciete wettelijke grondslag nodig is voor het aangaan van bevoegdhedenover-
eenkomsten.48

Hoewel de discussie in de literatuur nog niet ten einde lijkt, stelt Huisman dat 
naar geldend recht in elk geval geen specifieke wettelijke grondslag vereist is 

41 Zie voor een kort overzicht van de discussie Huisman 2012, p. 146-147.
42 Kluin 1994, p. 67.
43 Kluin 1994, p. 68.
44 Scheltema & Scheltema 2008, p. 203.
45 Van Ommeren 1996, p. 385.
46 Scheltema & Scheltema 2008, p. 204 en 266. Zie in dezelfde zin Huisman 2012, p. 720.
47 Huisman 2012, p. 603.
48 Volgens Huisman gaat het hierbij vooral om de Maastrichtse school (Huisman 2012, p. 147). Zie 

bijvoorbeeld Seerden 1993, p. 5. Volgens Seerden geldt deze eis in grensoverschrijdende gevallen 
óók voor zuiver privaatrechtelijke of feitelijke samenwerkingsovereenkomsten (p. 5-6). Volgens hem 
is dus voor alle vormen van grensoverschrijdende samenwerking een expliciete grondslag vereist.



Samenwerking

220

wat betreft verplichtingen die de overheid op zich neemt.49 Evenmin lijkt het le-
galiteitsbeginsel zich er naar geldend recht tegen te verzetten dat de wederpartij 
van de contracterende overheid verplichtingen op zich neemt, zolang deze maar 
binnen de grenzen van het geschreven en ongeschreven recht blijven.50 Zoals 
hierboven werd opgemerkt lijkt het in de praktijk in elk geval algemeen geac-
cepteerd te zijn dat overheden afspraken maken over de uitoefening van hun be-
voegdheden, zonder dat daarbij steeds gekeken dient te worden of zij daartoe 
wel bevoegd zijn. Het enige waartoe overheden hoe dan ook niet bevoegd zijn, is 
het zelf creëren van nieuwe bevoegdheden in de overeenkomsten die zij sluiten.

Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat, indien overheden een gemeenschap-
pelijke regeling zonder meer aangaan en daarbij afspraken maken over de uitoe-
fening van hun bevoegdheden, de Wgr in elk geval een wettelijke grondslag biedt 
voor deze samenwerking.

3.2.1.2  Beslissingsruimte voor de overheid
De overheid kan slechts contracteren over bevoegdheden, voor zover haar beslis-
singsvrijheid toekomt om de bevoegdheid uit te oefenen.51 Dat betekent dat de 
overheid over een groot aantal bevoegdheden in het geheel niet of nauwelijks 
kan contracteren, omdat de wet het te nemen besluit voorschrijft.52

Ook de belangen van derden kunnen de overheid beperken in haar bevoegdheid 
te contracteren over bevoegdheden. Hoewel hierboven al werd aangegeven dat 
volgens Kluin overheden contractsvrijheid hebben en zij om die reden vrij zijn te 
bepalen waarover zij contracteren, stelt Schueler dat de contractsvrijheid van de 
overheid veel beperkter is dan die van een particulier. Publiekrechtelijke wetten 
dragen aan de overheid de behartiging van bepaalde belangen op en beperken 
daarbij de ruimte voor een vrije belangenafweging.53 De wet kan bijvoorbeeld 
bepalen dat derden de mogelijkheid hebben tot inspraak, overleg of advies voor-
dat een besluit wordt genomen. Volgens Schueler dient het uitgangspunt dan ook 
te zijn dat de overheid zich privaatrechtelijk niet kan verplichten tot wat zij pu-
bliekrechtelijk niet kan nakomen.54

Het verdient opmerking dat het vereiste dat er wel beslissingsruimte moet 
zijn om over de bevoegdheid te kunnen contracteren overigens ook geldt voor 
 bevoegdhedenovereenkomsten die binnen het kader van de Wgr gesloten wor-
den.

49 Huisman 2012, p. 148.
50 Huisman 2012, p. 149.
51 Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 243. Zie ook Huisman 2012, p. 156.
52 Scheltema & Scheltema 2008, par. 5.3.1.3 en p. 266.
53 Schueler 2012.
54 Schueler 2012.
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3.2.1.3  De tweewegenleer
De tweewegenleer draait om de vraag of en in hoeverre de overheid gebruik mag 
maken van privaatrechtelijke middelen in plaats van de publiekrechtelijke weg 
te bewandelen. In het Windmill-arrest55 heeft de Hoge Raad een algemeen crite-
rium geformuleerd dat stelt dat wanneer niet in de wet of de wetsgeschiedenis 
bepaald is of privaatrechtelijke bevoegdheden mogen worden gebruikt, gekeken 
moet worden of gebruik van deze bevoegdheden een publiekrechtelijke regeling 
op onaanvaardbare wijze zou doorkruisen. Is dat het geval, dan mag geen ge-
bruik worden gemaakt van het privaatrecht. Of sprake is van een onaanvaardbare 
doorkruising, is afhankelijk van de inhoud en strekking van de publiekrechtelijke 
regeling, van de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de 
belangen van de burgers zijn beschermd en van de vraag of door gebruikmaking 
van de publiekrechtelijke regeling een resultaat kan worden bereikt dat verge-
lijkbaar is met dat wat bereikt zou zijn door gebruikmaking van het privaatrecht.

Het is de vraag of bevoegdhedenovereenkomsten onderhevig zijn aan de twee-
wegenleer.56 In de jurisprudentie van zowel de burgerlijke als de bestuursrech-
ter werden deze overeenkomsten vaak beschouwd als overeenkomsten naar pri-
vaatrecht.57 In de literatuur kwalificeert men deze overeenkomsten echter vaak 
als een bestuursrechtelijke rechtsfiguur,58 waarbij sommigen ervan uitgaan dat 
hierop een publiekrechtelijk contractenrecht van toepassing is.59 In het arrest 
Etam c.s./Zoetermeer60 van 2011 heeft de Hoge Raad bevoegdhedenovereen-
komsten evenwel gekarakteriseerd als overeenkomsten ‘met een gemengd (pri-
vaatrechtelijk en bestuursrechtelijk) karakter’. Huisman stelt dan ook – met een 
beroep op het arrest Nunspeet Mulder,61 waarin de Hoge Raad de doorkruisings-
leer toepaste op een bevoegdhedenovereenkomst – dat niets toepassing van de 
tweewegenleer op bevoegdhedenovereenkomsten in de weg staat.62

Het is dan ook de vraag of op grond van de tweewegenleer de overheid geldig 
kan contracteren over bevoegdheden buiten de Wgr om. De Wgr geeft zelf geen 
duidelijkheid over de vraag of buiten de Wgr om gecontracteerd mag worden; 

55 HR 26 januari 1990, NJ 1991/393, AB 1990/408 m.nt. G.P. Kleijn, AB Klassiek 2009, nr. 1, m.nt. 
H.Ph.J.A.M. Hennekens.

56 Privaatrechtelijke overeenkomsten op basis waarvan wordt samengewerkt, zoals beschreven in 
 paragraaf 3.2.1, zijn vanzelfsprekend ook aan de tweewegenleer onderworpen.

57 Huisman 2011, p. 3.
58 Scheltema & Scheltema 2008, p. 190 en 197; Van Wijk, Konijnenbelt & van Male 2008, p. 173 en 

252; Schlössels & Zijlstra 2010, p. 887.
59 Scheltema & Scheltema 2008, p. 192-197. Anders: Van Rossum 2005, p. 10.
60 HR 8 juli 2011, AB 2011, 298 m.nt. Van Ommeren/Van der Veen, NJ 2011, 463 m.nt. Mok, TBR 

2011/201 m.nt. Huisman, BR 2011/180 m.nt. De Groot.
61 HR 8 mei 2003, AB 2003/354, m.nt. E.W.J. de Groot & GAvdV, NJ 2003/485, m.nt. PCEvW, Gst. 7187 

(2003), 102, m.nt. RJNS.
62 Huisman 2012, p. 160. In de literatuur is evenwel niet iedereen het met dit standpunt eens. Zie 

Huisman 2012, p. 162-163.
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uit de wetsgeschiedenis kan evenwel worden afgeleid dat het gebruik van het 
privaatrechtelijk instrumentarium is toegestaan. Bij de totstandkoming van de 
Wijzigingswet van de Wgr63 heeft de Raad van State in zijn advies aangegeven 
dat in de Wgr zou moeten worden aangegeven dat bevoegdhedenovereenkom-
sten tussen overheden slechts in de vorm van een gemeenschappelijke regeling 
kunnen worden gesloten. De regering heeft in haar Nader Rapport dit standpunt 
overwogen, maar besloten dit niet in de Wgr vast te leggen en de huidige situatie 
– waarin op ruime schaal buiten de Wgr om wordt gecontracteerd over bevoegd-
heden – in stand te laten.64 Zo komen we niet meer toe aan de doorkruisingsfor-
mule en kan geconcludeerd worden dat de tweewegenleer niet in de weg staat 
aan het gebruik van bevoegdhedenovereenkomsten buiten de Wgr om.65

3.2.1.4  Geen strijd met andere rechtsregels
Verder geldt nog de eis dat een bevoegdhedenovereenkomst niet in strijd mag 
zijn met andere rechtsregels dan die welke in de vorige paragraaf behandeld zijn. 
Het kan daarbij gaan om het internationale recht, wetten in formele zin, grond-
rechten en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.66

In dit licht bestaat er mogelijkerwijs in grensoverschrijdende gevallen een pro-
bleem met artikel 90 Grondwet. Ingevolge dit artikel is de Nederlandse regering 
verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. Dit mag niet door decentrale over-
heden worden doorkruist.67 Wanneer decentrale overheden zelf afspraken ma-
ken met buitenlandse partners over de uitoefening van overheidsbevoegdheden, 
komt dat mogelijk in strijd met de eenheidsstaatgedachte.

Het is mogelijk dat deze overheden eerst toestemming behoeven van de 
Rijksoverheid voordat zij rechtsgeldig over de grens kunnen contracteren over 
hun bevoegdheden, indien deze in strijd zouden kunnen komen met het rege-
ringsbeleid. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien waterbeheerders 
contracteren over de uitoefening van hun bevoegdheden op een wijze die niet 
past in het Nederlandse stroomgebiedbeheerplan. In elk geval is het aanbeve-

63 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de ver-
plichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en 
daarmee samenhangende wijzigingen (Stb. 2005, 668).

64 Kamerstukken II, 1999-2000, 27008, nr. A, p. 1-2.
65 Toepassing van de doorkruisingsformule zou hoogstwaarschijnlijk niet tot een andere conclusie leiden. 

Hoewel middels een gemeenschappelijke regeling de belangen van burgers beter beschermd worden 
(zo is verzekerd dat de overeenkomst de instemming van de gemeenteraad heeft, hetgeen een demo-
cratische legitimatie vormt. Daarnaast zijn de overeenkomsten openbaar en er is voorzien in een ge-
schillenregeling en een soort voorlopige voorzieningsprocedure), kan met een gemeenschappelijke re-
geling niet hetzelfde resultaat worden bereikt als met een andere bevoegdhedenovereenkomst. Zoals 
gezegd is het over de grens in het geheel niet mogelijk een gemeenschappelijke regeling te treffen.

66 Huisman 2012, p. 165.
67 Antwoord van de minister van BZK op Kamervragen, Kamerstukken II, 2008-2009, 1510.
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lenswaardig dat zij deze activiteiten op centraal niveau melden. In het verleden 
heeft de Kroon namelijk nogal eens besluiten van decentrale overheden vernie-
tigd die een doorkruising van haar beleid vormden.68

Het is duidelijk dat dit vereiste overigens ook geldt voor bevoegdhedenovereen-
komsten die binnen het kader van de Wgr gesloten worden.

3.2.3  Conclusies ten aanzien van nationale samenwerkingsinstrumenten

Het nationale recht biedt enkele juridische mogelijkheden om over de grens 
samen te werken. Het is voor Nederlandse waterbeheerders altijd mogelijk pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten met hun counterparts over de grens. 
Daarbij geldt overigens wel dat gekeken moet worden of dit in overeenstemming 
is met de tweewegenleer. Hoewel het niet mogelijk is om over de grens heen 
gemeenschappelijke regelingen aan te gaan, kunnen buiten de Wgr om wel be-
voegdhedenovereenkomsten gesloten worden met andere buitenlandse overhe-
den. Hoewel er in de literatuur enige discussie is over de vraag of Nederlandse 
overheden hier wel bevoegd toe zijn, lijkt naar geldend recht hiervoor in elk ge-
val geen specifieke wettelijke grondslag vereist te zijn. In de praktijk lijkt het in 
elk geval algemeen geaccepteerd te zijn dat overheden afspraken maken over 
de uitoefening van hun bevoegdheden, zonder dat daarbij steeds gekeken dient 
te worden of zij daartoe wel bevoegd zijn. Wanneer dit over de grens gebeurt, is 
evenwel toestemming nodig van de Rijksoverheid, wanneer hierbij het nationale 
buitenlands beleid doorkruist zou kunnen worden. Hoewel de tweewegenleer op 
dit punt geen probleem vormt, geldt overigens wel het vereiste dat alleen gecon-
tracteerd kan worden over bevoegdheden waarvoor de betreffende overheid een 
zekere beslissingsruimte heeft.

3.3  Het rechtsregime van toepassing op de samenwerkingsvormen

Nu hierboven uiteengezet is welke samenwerkingsinstrumenten het nationale 
recht biedt (namelijk de mogelijkheid om privaatrechtelijke en bevoegdheden-
overeenkomsten te sluiten met buitenlandse partners), wordt in deze paragraaf 
ingegaan op het recht dat deze overeenkomsten bestrijkt en de rechter die be-
voegd is te oordelen over geschillen die uit deze samenwerkingsvormen voort-
vloeien.

68 Zie bijvoorbeeld KB 9 januari 1987, Stb. 11; AB 1987/408, waarbij de Kroon het besluit van de ge-
meenteraad van Arnhem vernietigde waarin werd besloten geen nieuwe opdrachten meer te ver-
strekken aan bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij aanleg van de basis Woensdrecht om deze 
geschikt te maken voor de plaatsing van kruisraketten. Dit was in strijd met het regeringsbeleid deze 
kruisraketten wel te laten plaatsen. Zie ook KB 22 december 1988, Stb. 675; AB 1989/490, waarbij 
het besluit van de gemeente werd vernietigd om geen offertes van Shell meer te accepteren nu dit 
bedrijf handel drijft met Zuid-Afrika. Dit besluit was in strijd met het regeringsbeleid ten aanzien van 
de apartheidskwestie.
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3.3.1  Volkenrecht of nationaal recht?

Als eerste wordt hier de vraag behandeld welk recht op deze overeenkomsten 
tussen decentrale overheden van toepassing is. Is dat het internationale recht, of 
het nationale recht van de staten van de samenwerkende overheden?

In beginsel kunnen door het internationaal recht beheerste rechtsbetrekkingen 
slechts tussen subjecten van het internationale recht plaatsvinden. De vraag 
dient dus beantwoord te worden of decentrale overheden subjecten van het in-
ternationale recht zijn. Enigszins een cirkelredenering volgend, is hiervoor ver-
eist dat zij bevoegd zijn verdragen te sluiten. Zij moeten beschikken over een 
treaty-making capacity.69 Daarnaast worden als eisen gesteld dat zij de bevoegd-
heid hebben internationale claims naar voren te brengen in verband met de 
schending van internationaal recht en dat zij beschikken over immuniteiten. Het 
is duidelijk dat staten aan deze vereisten voldoen; voor decentrale overheden 
ligt dat anders. Laten we de treaty-making capacity nader beschouwen. Het is 
aanvaard dat onderdelen van een staat deze bevoegdheid via het nationale recht 
van hun staat toebedeeld kunnen krijgen.70 In Duitsland is dat bijvoorbeeld voor 
de Länder gebeurt in artikel 32 lid 3 van het Grundgesetz: ‘Soweit die Länder für 
Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit zustimmung der Bundesregierung 
mit auswärtigen Staaten Verträge abschliessen’. Op de terreinen waar de deel-
staten de exclusieve wetgevende bevoegdheid bezitten, hebben zij derhalve 
de bevoegdheid verdragen te sluiten. Ook de Belgische Gewesten bezitten een 
treaty-making capacity. Ingevolge artikel 59bis § 2 Grondwet juncto artikel 16 
Bijzondere wet tot hervorming der instellingen verdragssluitende bevoegdhe-
den, regelen de Gemeenschapsraden ‘ieder wat hem betreft, (…) de internationa-
le samenwerking, met inbegrip van het sluiten van verdragen’.71 Deze overheden 
hebben derhalve een beperkte, van de nationale staat afgeleide, internationale 
rechtspersoonlijkheid.72 Vele andere decentrale overheden ontberen echter 
een op het nationale recht gebaseerde treaty-making capacity. In Nederland 
zijn deze decentrale overheden de provincies, gemeenten, waterschappen en 
andere openbare lichamen. In België zijn dat de provincies, gemeenten, ver-
enigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, pol-
ders en wateringen. In Duitsland ontberen Gemeinden, Samtgemeinden, Kreise, 

69 Seerden 1993, p. 13.
70 Een bevoegdheidstoedeling naar nationaal recht is vereist, daar het mogelijk zo is, dat – door het 

sluiten van een verdrag – decentrale overheden hun nationale staat zelf binden. Dat kan alleen 
het geval zijn, indien die staat middels wetgeving daarvoor de mogelijkheid heeft geschapen. Deze 
bevoegdheidstoedeling heeft overigens nog niet tot gevolg dat andere staten ook verplicht zijn om 
met deze staatsonderdelen verdragen te sluiten. Zij moeten deze internationaalrechtelijke capaci-
teit wel eerst erkennen.

71 Daarnaast hebben op basis van dezelfde artikelen de Belgische Gemeenschappen treaty-making 
capacity op het gebied van culturele en onderwijsaangelegenheden.

72 Seerden 1993, p. 15.
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Landkreise, Landschaftsverbände en Kommunalverbände deze bevoegdheid. 
Deze decentrale overheden zijn daarmee geen subjecten van internationaal 
recht. Overeenkomsten gesloten tussen decentrale overheden zijn dan ook geen 
echte verdragen in de zin van het Weens Verdragenverdrag.73

Dat deze decentrale overheden geen verdragen kunnen sluiten, neemt niet weg 
dat zij overeenkomsten kunnen aangaan. Deze overeenkomsten, internationale 
administratieve akkoorden genoemd,74 worden echter niet beheerst door het in-
ternationale recht, maar door het nationale recht van de overeenkomstsluitende 
partijen. Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke overeenkom-
sten zijn.75

3.3.2  Internationaal privaatrecht

Nu is vastgesteld dat internationale administratieve akkoorden door het nationa-
le recht beheerst worden, dient de vraag gesteld te worden welk nationaal recht 
precies van toepassing is en welke rechter bevoegd is over geschillen omtrent die 
akkoorden te oordelen. Deze onderwerpen worden geregeld in twee onderdelen 
van het internationaal privaatrecht. Het conflictenrecht geeft aan welk nationaal 
rechtsstelsel op een internationale overeenkomst van toepassing is; het interna-
tionaal bevoegdheidsrecht regelt de vraag welke rechter bevoegd is van een ge-
schil over een internationale overeenkomst kennis te nemen. Beide onderdelen 
van het internationaal privaatrecht komen hieronder aan de orde. Het derde on-
derdeel van het internationaal privaatrecht – het internationale erkennings- en 
executierecht, dat regels bevat betreffende de vraag onder welke voorwaarden 
en in welke omvang rechtskracht kan worden toegekend aan buitenlandse rech-
terlijke beslissingen en onder welke voorwaarden en op welke wijze deze ten 
uitvoer gelegd kunnen worden – blijft hier grotendeels buiten beschouwing.76

De belangrijkste rechtsbronnen van het conflictenrecht en het internationaal be-
voegdheidsrecht zijn twee Europese regelingen: de Rome I-Verordening77 (hier-
na: Rome I) regelt het op internationale overeenkomsten van toepassing zijnde 
recht en de EEX-Verordening78 (hierna: EEX) geeft regels omtrent de bevoegd-

73 Seerden 1993, p. 24.
74 Seerden 1993, p. 25-26.
75 Overigens verschilt van land tot land wat als privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk moet wor-

den aangemerkt. Zie ook Seerden 1993, p. 35.
76 Zie voor een inleiding op dit thema Strikwerda 2005, p. 281 e.v.
77 Verordening nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, PbEU 2008, L 177.
78 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke be-

voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
PbEG 2001, L 12.
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heid van de rechter. Beide regelingen zijn als verordeningen in alle voor dit on-
derzoek relevante landen direct van toepassing.79

3.3.2.1  Het op de overeenkomst toepasselijke nationale recht
Wat betreft het toepasselijke recht geeft artikel 3 lid 1 van de Rome I-Verordening 
de volgende regel: een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de par-
tijen hebben gekozen. Deze keuze kan in de overeenkomst zelf gemaakt worden, 
maar kan ook nog achteraf overeengekomen worden (lid 2). Het staat samen-
werkende decentrale overheden derhalve vrij zelf te bepalen welk recht op hun 
overeengekomen samenwerking van toepassing is. Zij zijn binnen ruime grenzen 
bevoegd deze keuze te maken,80 zolang deze keuze uitdrukkelijk geschiedt of vol-
doende duidelijk blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandig-
heden van het geval (lid 1). Het staat partijen vrij voor verschillende onderdelen 
van de internationale overeenkomst verschillende rechtskeuzen maken.81 Ook 
kunnen de partijen in beginsel het recht van iedere willekeurige staat van toe-
passing te verklaren.82 Daarbij geldt echter de beperking dat zij met een keuze 
voor het recht van een niet-lidstaat niet dwingende bepalingen van Europees 
recht buiten toepassing kunnen laten (art. 3 lid 4 Rome I).

Indien geen rechtskeuze is gemaakt, dan geeft artikel 4 Rome I de volgende ver-
wijzingsregel: het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de partij 
die de voor de overeenkomst ‘kenmerkende prestatie’ moet verrichten is van 
toepassing.83 De idee is dat elke overeenkomst een prestatie kent die kenmer-
kend is voor die overeenkomst. Voor een aantal overeenkomsten is deze ken-
merkende prestatie in artikel 4 zelf gegeven. Voor een koopovereenkomst is dat 
bijvoorbeeld de verkoop, voor een overeenkomst inzake dienstverlening is dat 
de dienstverlening, enz. Het is in al deze gevallen niet de tegenprestatie (vaak 
de betaling van de prestatie) die als kenmerkend wordt gezien. Zoals gezegd, is 
dus het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de partij die deze 
kenmerkende prestatie moet verrichten, van toepassing. Dat betekent dat bij een 
koopovereenkomst (van roerende zaken) het recht van het land van de gewone 

79 Voor mogelijke geschillen met de enige niet-lidstaat in de voor Nederland relevante  stroomgebieden 
– Zwitserland – is, wat betreft de bevoegdheid van de rechter, de regeling in het zogenoemde 
Parallelverdrag (Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van be-
slissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano, 16 september 1988, Trb. 1989/58) van toepassing. 
De inhoud van deze regeling is vrijwel volledig gelijk aan die van de EEX-Verordening en zal daarom 
hieronder niet verder besproken worden. Voor het toepasselijke recht is geen parallele regeling. 
Dit zal dus bepaald moeten worden op basis van het commune internationaal privaatrecht van de 
aangezochte rechter.

80 Strikwerda 2010, p. 109.
81 Strikwerda 2010, p. 120. Zie tevens de slotzin van art. 3 lid 1 Rome I.
82 Strikwerda 2010, p. 116.
83 Strikwerda 2010, p. 109. In plaats van kenmerkende prestatie, wordt ook wel gesproken van ‘karak-

teristieke prestatie’.
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verblijfplaats van de verkoper van toepassing is en bij een overeenkomst inzake 
dienstverlener het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de partij 
die de dienst verleent. Wat onder ‘gewone verblijfplaats’ moet worden verstaan, 
is geregeld in artikel 19 Rome I. Voor de voor dit onderzoek relevante groep par-
tijen – te weten: rechtspersonen – is dat de plaats van hun hoofdbestuur.

Zoals gezegd, geeft artikel 4 voor een aantal overeenkomsten aan wat de kenmer-
kende prestatie is en derhalve wat het op de overeenkomst toepasselijke recht 
is. Voor overeenkomsten waarvoor artikel 4 geen specifieke regeling geeft, moet 
de rechter zelf bepalen wat de kenmerkende prestatie is en op basis daarvan het 
toepasselijke recht vaststellen (art. 4 lid 2 Rome I). Lid 3 geeft echter nog de uit-
zondering dat wanneer uit alle omstandigheden blijkt dat de overeenkomst ken-
nelijk een nauwere band heeft met een ander land dan het land van de gewone 
verblijfplaats van de partij die de voor de overeenkomst kenmerkende prestatie 
moet verrichten, het recht van dat andere land van toepassing is. Ook indien de 
kenmerkende prestatie niet kan worden vastgesteld, moet de rechter het toepas-
selijke recht bepalen aan de hand van het criterium van de nauwste band (lid 4). 
Het gaat daarbij om gemengde overeenkomsten (waarbij er niet één kenmerken-
de prestatie is) en overeenkomsten die niet als een bepaald type aangeduid kun-
nen worden, maar beschouwd moeten worden als overeenkomsten sui generis.84 
Er vindt bij gemengde overeenkomsten dus geen dépeçage plaats, dat wil zeggen 
onderwerping van verschillende bestanddelen van een overeenkomst aan ver-
schillende rechtsstelsels. Dit is alleen bij een rechtskeuze door partijen mogelijk.

Gezien het voorgaande, hangt het antwoord op de vraag wat in een concreet ge-
val het op een administratief akkoord toepasselijke recht is, sterk af van de in-
houd van de overeenkomst. Ten eerste is dat afhankelijk van de rechtskeuze van 
de partijen. Ontbreekt zo’n (rechtsgeldige) rechtskeuze, dan is de uitkomst van 
de vraag afhankelijk van de bij de overeenkomst behorende kenmerkende pres-
tatie of op andere gronden die het nauwste met de overeenkomsten verbonden 
rechtsstelsel bepalen. Op voorhand kan dus niet gezegd worden welk recht op 
een administratief akkoord van toepassing is en moet gekeken worden naar de 
inhoud van de overeenkomst.

Het verdient ten slotte nog opmerking dat de aangezochte rechter niet altijd ge-
heel gebonden is aan het door de verordening of de partijen aangewezen recht. 
Op grond van artikel 21 Rome I staat het de rechter vrij dit recht buiten toepas-
sing te laten wanneer het kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van 
het land van de rechter.

84 Strikwerda 2010, p. 134.
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3.3.2.2  De rechter die bevoegd is over geschillen omtrent de overeenkomst
Ook wat betreft de bevoegdheid van de rechter hebben de contractspartijen een 
keuzemogelijkheid. Op grond van artikel 23 EEX hebben zij de bevoegdheid om 
in de overeenkomst of op een later tijdstip een forumkeuze te maken. Deze be-
voegdheid is exclusief, tenzij de partijen anders hebben aangegeven.

Als de partijen geen forumkeuze maken, gaan de bevoegdheidsregels van de 
EEX-Verordening een rol spelen. Artikel 2 geeft de volgende hoofdregel: de ver-
weerder wordt, ongeacht zijn nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van 
de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft.85 Ingevolge artikel 59 EEX wordt voor 
rechtspersonen onder ‘woonplaats’ verstaan de statutaire zetel, de locatie van 
het hoofdbestuur of de hoofdvestiging. Deze bevoegdheidstoedeling aan het ge-
recht van de verweerder is echter niet exclusief. Voor verbintenissen uit over-
eenkomst geldt dat de eiser ook de keuze heeft de verweerder op te roepen voor 
het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, 
is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd (art. 5 lid 1 sub a EEX). De verordening 
geeft voor twee typen overeenkomsten aan waar de plaats is waar deze overeen-
komsten worden uitgevoerd: voor koopovereenkomsten is dat de plaats waar de 
zaken volgens de overeenkomst geleverd moeten worden, voor overeenkomsten 
inzake de verstrekking van diensten is dat de plaats waar de diensten verstrekt 
moeten worden. Voor andersoortige overeenkomsten is dit op voorhand onbe-
paald. Ook hier geldt dus, net als bij het bepalen van het toepasselijke recht, dat 
de bevoegdheid van de rechter afhangt van de inhoud van de overeenkomst die 
de partijen sluiten.

Ten slotte geeft de verordening in artikel 22 nog een aantal onderwerpen waar-
voor een aparte, exclusieve verwijzingsregel geldt. Voor deze onderwerpen geldt 
dat de eiser de verweerder slechts kan oproepen voor de bij dat onderwerp in de 
verordening genoemde gerechten en dat een forumkeuze evenmin mogelijk is. 
Voor dit onderzoek zijn twee onderwerpen mogelijk relevant. Wanneer het een 
geschil betreft over huur en pacht van onroerende zaken, is op grond van artikel 
22 lid 1 EEX de rechter bevoegd van het land waar deze zaken zijn gelegen. In 
geschillen over de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van een rechtsper-
soon, dan wel van de besluiten van zijn organen is de rechter van de plaats van 
vestiging van die rechtspersoon bevoegd (art. 22 lid 2 EEX). Deze regel is bij-
voorbeeld van belang, indien er tussen samenwerkende overheden een geschil 
ontstaat over de besluiten van een gemeenschappelijk orgaan of een gezamenlijk 
opgericht openbaar lichaam.

85 Ingevolge art. 60 EEX-Vo is de vestigingsplaats een autonoom begrip. Het gerecht van de verweerder 
wordt algemeen aanvaard als het meest natuurlijke forum en wordt aangeduid met de term forum rei.
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3.3.2.3  De toepasselijkheid van de verordeningen
Hierboven is het regime van het internationaal privaatrecht beschreven zoals dat 
geldt ten aanzien van het toepasselijke recht en de bevoegdheid van de rech-
ter bij grensoverschrijdende administratieve akkoorden. Het beschreven recht 
is in verordeningen vervat en daarmee uniform voor alle lidstaten. Het verdient 
echter opmerking dat deze verordeningen in de eerste plaats bedoeld zijn voor 
strikt privaatrechtelijke situaties, waarbij geen overheden in het spel zijn. Bij de 
voor dit onderzoek relevante overeenkomsten zijn nu juist typisch wel overhe-
den in het spel en in die gevallen zijn de verordeningen in bepaalde gevallen niet 
materieel van toepassing. Hieronder wordt beschreven onder welke omstandig-
heden dat het geval is en hoe dan omgegaan moet worden met vragen over het 
toepasselijke recht en de bevoegdheid van de rechter.

Beide verordeningen zijn blijkens de respectievelijke artikelen 1 materieel van 
toepassing ‘in burgerlijke en handelszaken’. De verordeningen zijn expliciet niet 
van toepassing zodra het gaat om ‘administratiefrechtelijke zaken’. Dit begrip 
‘burgerlijke en handelszaken’ is een autonoom Europees begrip: een geschil valt 
onder dit begrip, zodra sprake is van een ‘burgerlijke rechtsvordering’.86 In een 
serie arresten87 heeft het Hof van Justitie verder uitgewerkt wanneer sprake is 
van zo’n burgerlijke rechtsvordering. In deze arresten bespreekt het Hof de situ-
atie waarin een overheid de eisende partij is. Volgens het Hof is geen sprake van 
een burgerlijke rechtsvordering, wanneer een van de partijen handelt ‘krachtens 
overheidsbevoegdheid’. Om vast te stellen of hiervan sprake is, moet in de eerste 
plaats gekeken worden naar het voorwerp van geschil en vervolgens naar de aard 
van de rechtsbetrekking. Het voorwerp van geschil wordt bepaald door de wijze 
van instellen van de vordering voor de rechter; de aard van de rechtsbetrekking 
wordt bepaald door de wijze van totstandkoming van die rechtsbetrekking, in 
dit geval telkens het sluiten van een overeenkomst. In beide gevallen – zowel bij 
het sluiten van de overeenkomst als bij het instellen van de vordering – mag niet 
gehandeld worden krachtens overheidsbevoegdheid.

Uit analyse88 van de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie hierover 
volgt dat het tamelijk moeilijk kan zijn om vast te stellen of sprake is van ‘han-
delen krachtens overheidsbevoegdheid’. Wel lijkt de jurisprudentie te tenderen 
naar een steeds grotere nadruk op het criterium van de ‘exclusiviteit’ van de 
gehanteerde bevoegdheid: wanneer bij het instellen van de vordering (bijvoor-

86 Rapport P. Jenard over het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 1979, C 59, p. 1.

87 HvJ 14 oktober 1976, zaak 29/76, Eurocontrol, Jur. 1976, p. 1541, NJ 1982/85, HvJ 16 december 1980, 
zaak C-814/79, Rüffer, Jur. 1980, p. 3807, NJ 1982/97, HvJ 21 april 1993, zaak C-172/91, Sonntag, Jur. 
1993, p. I-1963, HvJ 14 november 2002, zaak C-271/00, Steenbergen, Jur. 2002, p. I-10489 en HvJ 15 
mei 2003, zaak C-266/01, Préservatrice Foncière, Jur. 2003, p. I-4867.

88 Zie voor een uitvoerige behandeling Van Kempen 2007, p. 77-81.
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beeld tot nakoming of ontbinding van de overeenkomst) sprake is van rechten 
die een particulier niet heeft, handelt de overheidsinstantie krachtens overheids-
bevoegdheid.

Wat het instellen van de vordering betreft, is daarbij voldoende dat deze geba-
seerd is op het privaatrecht (zoals onder het Nederlandse recht bijvoorbeeld op 
grond van art. 6:38 en 6:39 BW). In dat geval is het een ‘burgerlijke of handels-
zaak’ en valt de vordering onder de verordening, zelfs als een overheid die vor-
dering instelt en zelfs als alleen een overheid die vordering in het concrete geval 
kán instellen.89

Na vastgesteld te hebben dat het voorwerp van geschil onder de verordening valt 
(mits de vordering dus op het privaatrecht wordt gebaseerd), is – zoals gezegd – 
de aard van de rechtsbetrekking aan de beurt. Vastgesteld dient te worden of het 
gaat om overeenkomsten die overheden kunnen sluiten net als ieder ander ze 
kan sluiten, of dat de partijen daarbij hebben gehandeld krachtens overheidsbe-
voegdheid.90 Wanneer in de overeenkomst onderwerpen worden geregeld die tot 
het exclusieve domein van de overheid behoren, zoals het maken van afspraken 
omtrent de uitoefening of overdracht van bevoegdheden, zullen beide verorde-
ningen derhalve niet van toepassing zijn. Wanneer echter volstaan wordt met het 
maken van praktische, op uitvoering gerichte afspraken, zoals het betalen voor 
een zuiveringsinstallatie in een buurland, zullen de beide verordeningen wel van 
toepassing kunnen zijn. Ook hier geldt dus wederom dat de precieze inhoud van 
de overeenkomst van belang is voor de toepasselijkheid van de verordening en 
daarmee voor de te hanteren regels over het op de overeenkomst toepasselijke 
recht en de bevoegdheid van de rechter.

3.5.2.4  Het geldende recht bij niet-toepasselijkheid van de verordeningen
Wanneer beide verordeningen niet van toepassing zijn en het geschil toch aan 
een rechter wordt voorgelegd, moet de aangezochte rechter zijn eigen bevoegd-
heid en het op het geschil van toepassing zijnde recht baseren op zijn commune 
internationaal privaatrecht. De inhoud daarvan zal van land tot land kunnen ver-
schillen en daarmee zijn de regels over het op de overeenkomst van toepassing 
zijnde recht en de bevoegdheid van de rechter afhankelijk van de keuze die een 
eiser maakt voor een bepaald forum. Het voert te ver om in dit onderzoek alle 
mogelijk toepasselijke nationale regels te beschrijven. Hier zal volstaan worden 
met een korte beschrijving van de relevante inhoud van het Nederlandse inter-
nationaal privaatrecht.

89 Briggs 2005, p. 48-49.
90 Strikwerda 2010, p. 26 en 100-101.
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In de artikelen 1 tot en met 14 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
(hierna: Rv) wordt een regeling gegeven voor de rechtsmacht van de Nederlandse 
rechter in internationale gevallen. In de eerste plaats staat het partijen vrij de 
Nederlandse rechter als bevoegde rechter aan te wijzen. Indien het een rechts-
betrekking betreft die tot de vrije bepaling van partijen staat, is de Nederlandse 
rechter in dat geval bevoegd, tenzij daarvoor geen redelijk belang aanwezig is 
(art. 8 lid 1 Rv). Als de partijen een exclusieve keuze hebben gemaakt voor een 
andere rechter, dan is de Nederlandse rechter niet bevoegd (lid 2). Maken partij-
en geen rechtskeuze of geen exclusieve keuze voor een andere rechter, dan geeft 
de Nederlandse wet de volgende bevoegdheidsregels.

Ingevolge artikel 2 Rv is de Nederlandse rechter bevoegd (in dagvaardingspro-
cedures, hetgeen bij geschillen over overeenkomsten het geval is) indien de ge-
daagde zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Het begrip 
‘woonplaats’ dient hier verstaan te worden zoals bedoeld in artikel 1:10 e.v. BW. 
Voor rechtspersonen betekent dit dat de plaats van de statutaire zetel van be-
lang is. In artikel 6 Rv worden daarnaast enkele aanvullende gevallen gegeven 
waarin de Nederlandse rechter tevens bevoegd is. Voor dit onderzoek is onder-
deel a van artikel 6 hier van belang: de Nederlandse rechter is tevens bevoegd in 
zaken betreffende een verbintenis uit overeenkomst, indien de verbintenis die 
aan de eis of het verzoek ten grondslag ligt, in Nederland is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd. Artikel 6a Rv geeft aan waar de plaats van uitvoering is voor 
bepaalde typen overeenkomsten. Voor overeenkomsten inzake de koop of ver-
koop van roerende zaken is de plaats van uitvoering daar waar de zaken geleverd 
werden of hadden moeten worden. Voor overeenkomsten inzake de verstrekking 
van diensten is de plaats van uitvoering daar waar de diensten verstrekt werden 
of hadden moeten worden. Voor overige overeenkomsten is niet nader aangege-
ven waar de plaats van uitvoering ligt.

De inhoud van het Nederlandse internationaal bevoegdheidsrecht is daarmee 
grotendeels gelijk aan de regeling in de EEX-Verordening, met de uitzondering 
dat de Nederlandse wet geen aparte regels kent voor geschillen over huur en 
pacht van onroerende zaken en over de geldigheid, de nietigheid of de ontbin-
ding van een rechtspersoon, dan wel van de besluiten van zijn organen.

Hiernaast heeft de Nederlandse rechter nog een aanvullende rechtsbevoegdheid, 
indien de gedaagde de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter 
niet betwist, een gerechtelijke procedure in het buitenland onmogelijk blijkt, of 
een zaak die bij dagvaarding moet worden ingeleid voldoende met de rechtssfeer 
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van Nederland verbonden is en het onaanvaardbaar is van de eiser te vergen dat 
hij de zaak aan het oordeel van een rechter van een vreemde staat onderwerpt 
(art. 9 Rv).

Het Nederlandse recht kent geen eigen regeling ten aanzien van het conflicten-
recht voor verbintenissen uit overeenkomst. Ook de ophanden zijnde wijziging 
van het BW zal daarin geen verandering brengen. Volstaan zal worden met een 
verwijzing naar de hierboven beschreven Europese regelgeving.91

Hoewel er dus inhoudelijk geen verschil blijkt te zijn tussen de Nederlandse re-
gels en de Europese regels, heeft toepasselijkheid van de verordeningen toch ge-
volgen. Voor de EEX-Verordening geldt namelijk dat deze, naast de bevoegdheid 
van de rechter, tevens regels geeft omtrent de erkenning en tenuitvoerlegging van 
vonnissen van buitenlandse rechters. Wanneer een rechter zijn bevoegdheid ba-
seert op de EEX-Verordening, betekent dit dat zijn vonnis daarmee – behoudens 
enkele beperkingen – erkend dient te worden in de andere lidstaten (art. 33-36 
EEX). Tevens kunnen deze vonnissen in de andere lidstaten ten uitvoer worden 
gelegd op grond van artikel 38 EEX. Het is maar de vraag of een vonnis van een 
rechter die zich op zijn commune bevoegdheidsrecht baseert ook in het buiten-
land erkend en ten uitvoer gelegd kan en zal worden. Een eisende partij heeft dus 
groot belang bij het van toepassing zijn van de verordening.

3.3.2.5  Immuniteit van jurisdictie
Tot slot dient nog kort een uitzondering beschreven te worden op de bevoegd-
heid van een nationale rechter om te oordelen over geschillen waarbij buiten-
landse overheden zijn betrokken. De in het volkenrecht erkende wederzijdse 
onafhankelijkheid van staten verzet zich er onder omstandigheden tegen dat een 
soevereine staat wordt onderworpen aan de rechtsmacht van een andere soeve-
reine staat. Een geslaagd beroep op deze immuniteit van jurisdictie heeft tot ge-
volg dat een nationale rechter, zelfs als deze bevoegd is krachtens internationaal 
privaatrecht, zich onbevoegd dient te verklaren te oordelen over het betreffende 
geschil.

Deze immuniteit van jurisdictie is niet absoluut en geldt slechts ten aanzien van 
handelingen die duidelijk het karakter van een overheidshandeling hebben. Het 
voert te ver om in dit onderzoek dieper op dit onderwerp in te gaan. Hier wordt 
volstaan met de opmerking dat dit criterium enige gelijkenis vertoont met het 
begrip ‘handelen krachtens overheidsbevoegdheid’ dat hierboven is beschreven. 
Bij geschillen over overeenkomsten zal in de regel dan ook geen kans zijn op 
een geslaagd beroep op immuniteit van jurisdictie, ook al is de overeenkomst 

91 Strikwerda 2010, p. 91.
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gesloten ter behartiging van belangen die tot de staatstaak gerekend kunnen 
worden.92 Het sluiten van een overeenkomst is immers geenszins iets dat alleen 
overheden kunnen.

3.4  Kaderverdragen binnen de Raad van Europa

In de volgende paragraaf worden enkele specifieke samenwerkingsinstrumenten 
beschreven die het internationale recht biedt in de vorm van bi- en multilaterale 
verdragen. Hiervóór wordt in deze paragraaf eerst het internationaalrechtelijke 
kader beschreven waarbinnen deze verdragen tot stand zijn gekomen.

Kaderstellend op het gebied van decentrale grensoverschrijdende samenwer-
king is het in 1982 in werking getreden Verdrag van Madrid.93 Het verdrag is 
tot stand gekomen binnen de Raad van Europa94 en biedt de partijen een kader 
voor de vormgeving van feitelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen 
lokale en territoriale gemeenschappen of autoriteiten (art. 1). De partijen bij 
het verdrag zijn verplicht deze samenwerking te versterken en te bevorderen. 
Het verdrag bevat een heel stel model- en kaderovereenkomsten, -statuten en 
-contracten, bedoeld als richtsnoer om de feitelijke samenwerking aan te gaan 
(art. 3 lid 1 jo. de bijlage). De verdragspartijen kunnen op basis van de model-
len onderlinge nadere overeenkomsten aangaan om een kader te bieden voor 
specifieke bi of  multilaterale decentrale samenwerking. Ook kunnen decentrale 
overheden direct de modellen gebruiken ter vormgeving van de feitelijke decen-
trale samenwerking. Op grond van artikel 3 lid 1 zijn de verdragspartijen ver-
plicht elk initiatief tot samenwerking door decentrale overheden te bevorderen. 
Op grond van artikel 4 zijn de verdragspartijen verplicht de juridische, bestuur-
lijke of technische moeilijkheden die de ontwikkeling en het goede verloop van 
grensoverschrijdende samenwerking kunnen belemmeren, op te lossen en voor 
zover nodig overleg met de andere betrokken partijen te plegen. De samenwer-
king binnen het kader van het Verdrag van Madrid is niet beperkt tot decentrale 
overheden aan weerszijden van één landsgrens. Ook samenwerking op grotere 
afstand is mogelijk.95

92 Strikwerda 2010, p. 86. Voor een uitvoeriger behandeling voor deze problematiek in het algemeen 
en in het bijzonder op het terrein van verbintenissen uit onrechtmatige daad, wordt verwezen naar 
Van Kempen 2007.

93 De Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale 
gemeenschappen en autoriteiten, Madrid 21 mei 1980, Trb. 1980, 29 en Trb. 1981, 74.

94 Waardoor alle landen binnen de vier internationale stroomgebieden waar Nederland onderdeel van 
is, partij zijn bij dit verdrag.

95 Aanvullend Protocol bij het Verdrag, Straatsburg, 1998, Trb. 1998, 43.
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Eveneens binnen de Raad van Europa is op 1 juli 1991 het Handvest van de lokale 
autonomie in werking getreden.96 In artikel 10 lid 3 erkennen de  verdragspartijen 
het recht van decentrale overheden om op eigen initiatief grensoverschrijden-
de samenwerkingsverbanden vorm te geven en te onderhouden. Hoewel het 
Handvest betrekking heeft op decentrale overheden (‘lokale autoriteiten’), is het 
niet van toepassing op Nederlandse waterschappen, maar alleen op gemeenten 
en provincies.97 Hoewel van belang voor de samenwerking door decentrale over-
heden, biedt het Handvest niet veel meer dan de expliciete erkenning van hun 
bevoegdheid die samenwerking vorm te geven en te onderhouden.98

3.5  Specifieke instrumenten in internationaal en Europees recht

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, kunnen de partijen bij het Verdrag 
van Madrid in nadere overeenkomsten (in de vorm van bi- of multilaterale ver-
dragen) meer specifieke mogelijkheden scheppen voor samenwerking tussen 
hun decentrale overheden. Nederland heeft van die mogelijkheid gebruik ge-
maakt, door de Benelux-Overeenkomst en de Anholt-Overeenkomst te sluiten. 
Daarnaast beschrijft het in paragraaf 2.2.2 besproken Grensverdrag samenwer-
kingsvormen voor Nederlandse decentrale overheden en hun Duitse counter-
parts. Ten slotte beschrijft ook het Europese recht mogelijkheden tot samenwer-
king. Hieronder worden deze instrumenten besproken, waarbij telkens aandacht 
is voor de soorten decentrale overheden die aan de samenwerking kunnen deel-
nemen, de soorten afspraken die gemaakt kunnen worden, de bevoegdheden 
die aan het samenwerkingsverband kunnen worden overgedragen en de mate 
waarin de deelnemende partijen gebonden zijn aan besluiten van het samenwer-
kingsverband.99

3.5.1  De Benelux-Overeenkomst

De op 1 april 1991 in werking getreden Benelux-Overeenkomst100 (hierna: BO) 
biedt decentrale overheden in Nederland de mogelijkheid samen te werken met 

96 Europees Handvest inzake lokale autonomie, Straatsburg 15 oktober 1985, Trb. 1987, 63. Het gaat 
hier om een verdrag in volkenrechtelijke zin (Seerden 1993, p. 51).

97 Art. 13 biedt partijen de mogelijkheid bepaalde typen decentrale overheden uit te zonderen van de 
werking van het verdrag. Gezien het functionele (en niet territoriale) karakter van waterschappen, 
heeft Nederland ervoor gekozen ze niet onder de werking van het verdrag te brengen. Nota naar 
aanleiding van het eindverslag betreffende de goedkeuring van het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie, p. 3 een MvA betreffende de goedkeuring van het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie, Kamerstukken I 1989-1990, 20586, nr. 189b, p. 1.

98 Seerden 1993, p. 53.
99 De genoemde verdragen bevatten ook bijzondere regelingen omtrent de beslechting van geschillen 

tussen partijen. De inhoud van deze regelingen wordt hier niet behandeld. Voor een overzicht wordt 
verwezen naar Gilissen 2009 en Seerden 1993.

100 Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwer-
kingsverbanden of autoriteiten, Brussel, 12 september 1986, Trb. 1986, 160.
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decentrale overheden in België en Luxemburg. Het gaat om een algemene samen-
werkingsregeling die niet specifiek is toegespitst op het waterbeheer. Op grond 
van artikel 1 kunnen Nederlandse provincies, gemeenten,  waterschappen en 
openbare lichamen in de zin van de Wet gemeenschappelijke  regelingen samen-
werken met decentrale overheden in België in Luxemburg. In België zijn provin-
cies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn, polders en wateringen beschikbaar voor de samenwerking. In 
Luxemburg kan samengewerkt worden met gemeenten, gemeentelijke syndica-
ten en onder gemeentelijk toezicht geplaatste openbare instellingen. De BO biedt 
decentrale overheden drie rechtsvormen om hun samenwerking vorm te geven, 
te weten: administratieve afspraken, gemeenschappelijke organen en openbare 
lichamen (art. 2 lid 2 BO).

In een administratieve afspraak kunnen decentrale overheden van verschil-
lende landen onderlinge afspraken juridisch vastleggen. Het gaat dan niet om 
privaatrechtelijke overeenkomsten, maar – gezien de doelstelling van de BO – 
om ‘een bepaald type van publiekrechtelijke samenwerking.101 Een aantal typen 
afspraken zijn denkbaar.102 Zo kunnen waterbeheerders dit instrument gebrui-
ken om afspraken te maken omtrent het gebruik van bepaalde discretionaire 
publiekrechtelijke bevoegdheden, zoals vergunningverlening en planvorming.103 
Het gaat dan om een zogenoemde grensoverschrijdende bevoegdhedenovereen-
komst.104 Een decentrale overheid kan hiermee vastleggen op welke wijze bij de 
uitoefening van eigen taken en bevoegdheden rekening zal worden gehouden 
met de belangen van overheden in een ander land, bijvoorbeeld door elkaar over 
en weer ruimtelijke en milieuplannen ter beoordeling voor te leggen. Seerden 
oppert daarnaast de mogelijkheid dat decentrale overheden niet slechts een 
andere decentrale overheid beloven op bepaalde wijze van hun bevoegdheden 
gebruik te maken, maar dat zij deze bevoegdheden wellicht zelfs over de grens 
kunnen overdragen aan hun buitenlandse counterparts middels delegatie en/of 
mandaat. De BO regelt hoegenaamd niks omtrent deze vorm van bevoegdheids-
overdracht, maar op basis van de verdergaande samenwerkingsvormen die de 
BO mogelijk maakt, acht Seerden de bevoegdhedenoverdracht via mandaat zon-
der meer mogelijk.105 De overdracht van bevoegdheden middels delegatie lijkt 

101 Gemeenschappelijke MvT bij de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, Benelux, Basisteksten 
1987-3, p. 13. Zie tevens art. 2 lid 1 BO.

102 Seerden 1993, p. 157-159. Hij noemt hier ook nog de optie ‘kadercontracten inzake leveranties of 
verlening van diensten tussen lokale autoriteiten in grensgebieden’ te sluiten om zo bijvoorbeeld 
financiële bijdragen te verstrekken. Het lijkt daarbij echter te gaan om een meer privaatrechtelijke 
vorm van samenwerking die aldus niet onder de BO valt.

103 Zie ook Gilissen 2009, p. 76.
104 Zie voor een overzicht van bevoegdhedenovereenkomsten op het terrein van het water Gilissen 

2007, p. 27-37.
105 Seerden 1993, p. 157.
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lastiger te liggen, vooral gezien problemen met het toezicht.106 De Nederlandse 
overheid lijkt de mening toegedaan dat onder een administratieve afspraak geen 
grensoverschrijdende overdracht van bevoegdheden mogelijk is, noch via man-
daat, noch via delegatie.107

Naast het aangaan van incidentele administratieve afspraken, kunnen decentrale 
overheden op grond van de BO meer structureel samenwerken in een zogenoemd 
gemeenschappelijk orgaan. De samenwerkende decentrale overheden krijgen 
hierdoor als het ware een orgaan aan hun organisatiestructuur toegevoegd dat 
zij gemeenschappelijk hebben. Dit kan als volgt worden weergegeven:

Decentrale overheid  
in land A

Decentrale overheid 
in land B

Gemeenschappelijk orgaan

Aangezien de BO zelf niks regelt over wat een gemeenschappelijk orgaan pre-
cies is, rijst de vraag naar het juridisch karakter ervan. In elk geval heeft zo’n or-
gaan geen rechtspersoonlijkheid.108 Volgens Seerden kunnen decentrale overhe-
den aan een gemeenschappelijk orgaan bevoegdheden van regeling en bestuur 
overdragen, met uitzondering van de bevoegdheid belastingen te heffen en de 
bevoegdheid algemeen verbindende voorschriften te geven.109 Wanneer een be-
voegdheid van regeling en bestuur aan het gemeenschappelijk orgaan is toege-
kend, kan het dan tevens beschikkingen aan burgers afgeven. Volgens Seerden is 
in dat geval het bestuur van zo’n orgaan aan te merken als een bestuursorgaan 
in de zin van de Awb.110 Het is onduidelijk in hoeverre het gemeenschappelijk 
orgaan de deelnemende overheden kan binden.

De derde vorm van samenwerking die de BO biedt, is de oprichting van een 
openbaar lichaam. Dit is de enige vorm van samenwerking die in het verdrag 
is uitgewerkt (art. 3 en 4 BO). Anders dan een gemeenschappelijk orgaan, dat 
onderdeel uitmaakt van de reeds bestaande decentrale overheden, gaat het hier 
dus om de oprichting van een geheel nieuw openbaar lichaam.

106 Zie Seerden 1993, p. 157-158.
107 Aldus de brochure Benelux-Overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken, 1992, p. 15.
108 Gemeenschappelijke MvT bij de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de grensoverschrijdende 

samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten, Benelux, Basisteksten 1987-3, 
p. 13. Zie ook Seerden 1993, p. 155.

109 Seerden 1993, p. 155.
110 Seerden 1993, p. 155-156.
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Decentrale overheid 
in land B

Decentrale overheid 
in land A Openbaar lichaam

Een openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en de decentrale overhe-
den kunnen aan het lichaam bevoegdheden van regeling en bestuur toekennen 
(art. 3 lid 1 en 2 BO). De overgedragen bevoegdheden komen slechts toe aan 
het openbaar lichaam voor zover zulks noodzakelijk is voor de vervulling van 
zijn taak en voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen (art. 3 lid 2 BO). Op 
het handelen van het openbaar lichaam is het recht van toepassing van het land 
waarin gehandeld wordt (art. 3 lid 3 BO). Bij het rechtspersoonlijkheid bezit-
tende openbaar lichaam horen statuten. Hierin kunnen de deelnemende decen-
trale overheden regelen wat de verhouding is tussen hun eigen bevoegdheden en 
die van het openbaar lichaam en of het openbaar lichaam ook de deelnemende 
decentrale overheden kan binden.111 Als uitgangspunt geldt dat bij het aangaan 
van samenwerking, de participerende decentrale overheden slechts zover kun-
nen gaan als zij naar nationaal recht mogelijkheden hebben om binnenslands 
samenwerking aan te gaan met andere decentrale overheden.112 Wat betreft de 
mogelijke organisatorische opzet van een openbaar lichaam, wordt in de door 
de Bijzondere Commissie voor Grensoverschrijdende samenwerking van de 
Benelux Economische Unie opgestelde modelstatuten113 gesproken over een 
drietal organen: de algemene vergadering, de raad van bestuur en de voorzitter. 
Deze modelstatuten zijn echter niet bindend.

De BO voorziet slechts tot op zekere hoogte in de beslechting van geschillen tus-
sen decentrale overheden. In artikel 4 wordt wel een regeling gegeven voor het 
geval een van de verdragspartijen (de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse 
staat dus) het niet eens is met een besluit van een openbaar lichaam. Voor ge-
schillen tussen samenwerkende decentrale overheden kan er daarnaast op 
grond van artikel 5 door de verdragspartijen of de provincies gezamenlijk een 
‘ambtenaar grenscontacten’ worden aangewezen. Deze kan voorstellen doen om 
de geschillen op te lossen. Verder is er op grond van artikel 6 een Bijzondere 
Commissie ingesteld. Deze commissie heeft tot taak een onderzoek in te stel-
len naar onenigheden en geschillen die met betrekking tot grensoverschrijdende 
samenwerking zijn gerezen, ten einde deze via een verzoeningsprocedure op 
te lossen of aan het Comité van Ministers van de Benelux voor te leggen (lid 2 
sub c). Op grond van artikel 7 geeft het Comité van Ministers vervolgens een be-
slissing over het geschil. Het is mogelijk dat hierna een geschil nog steeds niet 

111 Seerden 1993, p. 153. Hiernaast schrijft art. 3 lid 5 BO voor welke andere zaken in de statuten gere-
geld moeten worden.

112 Seerden 1993, p. 160.
113 Als bijlage gevoegd bij de brochure Benelux-Overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1992.
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is opgelost.114 De Benelux-Overeenkomst bepaalt niet of de beslissing van het 
Comité van Ministers een definitief karakter heeft. Het gaat waarschijnlijk om 
een politieke oplossingsregeling en niet om een juridische.115 Dat betekent dat, 
als een geschil blijft voortbestaan, de gebruikelijke wegen van juridische geschil-
lenbeslechting bewandeld kunnen worden en het geschil aan een arbitragehof of 
een nationale rechter kan worden voorgelegd.

Resumerend kunnen de samenwerkingsmogelijkheden onder de Benelux-
Overeenkomst in het volgende schema worden opgesomd:

Nederlands-Belgisch-Luxemburgse samenwerking op grond van de Benelux-Overeenkomst:

Tot samenwerking 
bevoegde decentrale 
overheden:

Nederland:
- provincies
- gemeenten
- waterschappen
- openbare lichamen

België:
- provincies
- gemeenten
-  verenigingen van  

gemeenten
-  openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn
- polders
- wateringen

Luxemburg:
- gemeenten
-  gemeentelijke syn-

dicaten
-  onder gemeentelijk 

toezicht geplaatste 
openbare instellingen

Juridische samenwer-
kingsvormen:

Administratieve afspraak Gemeenschappelijk 
orgaan

Openbaar lichaam

Soorten afspraken: Het gebruik van bepaalde 
discretionaire publiek-
rechtelijke bevoegdheden, 
bijvoorbeeld vergunning-
verlening en planvorming

Alle afspraken waarvoor 
de deelnemende  
overheden naar nationaal 
recht bevoegd zijn

Alle afspraken waar-
voor de deelnemende 
overheden naar natio-
naal recht bevoegd zijn

Rechtspersoonlijkheid? n.v.t. Nee Ja

Overdracht van 
publiekrechtelijke 
bevoegdheden?

Mogelijk, aan elkaar Ja, bevoegdheden van 
regeling en bestuur, met 
uitzondering van de be-
voegdheid belastingen te 
heffen en de bevoegdheid 
algemeen verbindende 
voorschriften te geven

Ja, bevoegdheden van 
regeling en bestuur 
voor zover zulks 
noodzakelijk is voor 
taakvervulling en doel-
verwezenlijking

Besluiten binden 
partijen?

n.v.t. ? Wordt bepaald in 
statuten

Besluiten binden 
derden?

n.v.t. Mogelijk, voor zover het 
gaat om de uitoefening 
van de overgedragen be-
voegdheid beschikkingen 
te geven

Ja, voor zover het gaat 
om de uitoefening 
van overgedragen 
bevoegdheden die 
derden (burgers) kun-
nen binden

114 Gilissen 2009, p. 81.
115 Zie ook Seerden 1993, p. 166.
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3.5.2  De Anholt-Overeenkomst

De op 1 januari 1993 in werking getreden Anholt-Overeenkomst116 (hierna: AO) 
biedt decentrale overheden in Nederland de mogelijkheid samen te werken 
met decentrale overheden in de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-
Westfalen. Op hoofdlijnen biedt dit verdrag dezelfde samenwerkingsvormen als 
de hierboven beschreven Benelux-Overeenkomst. Ingevolge artikel 1 lid 1 AO is 
het verdrag van toepassing op Nederlandse provincies en gemeenten en in de 
betreffende deelstaten ook op Gemeinden, Samtgemeinden, Kreise, Landkreise, 
Landschaftsverbände en het Kommunalverband Ruhrgebiet. Hierbij valt op dat 
Nederlandse waterschappen geen gebruik lijken te kunnen maken van de samen-
werkingsmogelijkheden die de AO biedt.117 Hoewel Nederland, in overleg met de 
andere verdragspartijen, op basis van artikel 1 lid 3 AO ook andere lokale of re-
gionale gemeenschappen kan aanwijzen, waarop de bepalingen van de AO mede 
van toepassing zijn en daarmee waterschappen kan laten meeprofiteren van de 
mogelijkheden die het verdrag biedt, zijn waterschappen juist bewust buiten het 
toepassingsbereik gelaten, omdat zij al samenwerkingsmogelijkheden genieten 
op basis van het hieronder te bespreken Grensverdrag.118 De decentrale over-
heden die wel kunnen samenwerken op grond van de AO, kunnen zulks doen 
middels een ‘gemeenschappelijke regeling’, waarbij (a) een openbaar lichaam 
wordt ingesteld, (b) een gemeenschappelijk orgaan wordt ingesteld, of (c) geen 
van deze verbanden wordt ingesteld (art. 2 lid 2 AO).

Een openbaar lichaam op grond van de AO is een publiekrechtelijk lichaam met 
rechtspersoonlijkheid (art. 3 lid 2 AO). Het openbaar lichaam kan bepaalde ta-
ken van de participerende decentrale overheden behartigen (art. 3 lid 1 AO). Het 
openbaar lichaam dient bij gemeenschappelijke regeling te worden ingesteld. 
In deze regeling moet geregeld worden wat de taken en bevoegdheden van het 
openbaar lichaam en zijn organen zijn (art. 4 lid 3 AO). Een openbaar lichaam 
kent in elk geval een algemeen en een dagelijks bestuur (art. 4 lid 2 AO). Onder de 
bevoegdheden die aan een openbaar lichaam kunnen worden opgedragen beho-
ren in elk geval niet de bevoegdheid om bij verordening algemeen verbindende 
voorschriften vast te stellen of de bevoegdheid om middels beschikking verplich-
tingen op te leggen (art. 5 lid 1 AO). De AO schept derhalve niet de mogelijkheid 
dat openbare lichamen de bevoegdheid krijgen om beslissingen te nemen die 

116 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land 
Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen 
territoriale gemeenschappen en autoriteiten, Anholt 23 mei 1991, Trb. 1991, 102.

117 Hetgeen evenzeer het geval is voor de Duitse Wassrverbände en de deelstaten zelf.
118 Toelichtende Nota bij de Duits-Nederlandse Overeenkomst, p. 6-7. Het verdient wel opmerking dat 

de samenwerkingsmogelijkheden onder het Grensverdrag wezenlijk verschillen van die onder de 
AO. Zie hieronder voor een vergelijking.



Samenwerking

240

derden rechtstreeks binden. Een zodanige inhoud van het verdrag was onmoge-
lijk omdat de Duitse Grondwet daaraan in de weg zou staan.119

Het is op voorhand onduidelijk wat de bevoegdheden van een openbaar lichaam 
jegens de participerende decentrale overheden zijn. Zulks zal afhangen van het-
geen in de gemeenschappelijke regeling hieromtrent bepaald wordt. In elk geval 
rust op de deelnemers wel de verplichting, binnen de grenzen van hun bevoegd-
heden, de maatregelen te treffen die voor de vervulling van de taken van het li-
chaam noodzakelijk zijn (art. 5 lid 2 AO). Daarmee zijn de deelnemende overhe-
den bij hun besluitvorming (jegens derden) gebonden aan door het openbaar 
lichaam genomen besluiten, al is onduidelijk in hoeverre zij daarbij nog beleids-
vrijheid hebben.120 Volgens de Nederlandse regering kan een openbaar lichaam 
in elk geval wel de deelnemende overheden verplichten gebruik te maken van 
hun verordenende bevoegdheden. Zo wordt langs een omweg alsnog bereikt, 
dat de burgers aan de resultaten van zijn besluitvorming worden gebonden en is 
voorkomen dat samenwerking op basis van de AO aan intensiteit en daadkracht 
zou kunnen inboeten.121

Een gemeenschappelijk orgaan op grond van de AO is een formele overleg-
structuur die geen besluiten kan nemen die de deelnemende decentrale over-
heden of derden binden (art. 7 lid 1 en 2 AO). Een gemeenschappelijk orgaan 
bezit geen rechtspersoonlijkheid.122 Op grond van de beperkte mogelijkheden 
van deze vorm van samenwerking, twijfelt Seerden eraan of hier überhaupt wel 
sprake is van een publiekrechtelijke afspraak.123 Het gaat voornamelijk om ge-
formaliseerde feitelijke samenwerking in een forum met slechts adviserende be-
voegdheden.

Een gemeenschappelijke regeling kan ook gebruikt worden om de uitvoering 
van taken van de ene decentrale overheid door een andere (buitenlandse) de-
centrale overheid mogelijk te maken (art. 6 lid 2 AO). Het gaat hierbij niet om 
een taakoverdracht, maar om een mandaatconstructie, waarbij de gemandateer-
de decentrale overheid taken behartigt van de mandaterende decentrale over-
heid in naam en volgens instructies van deze mandataris, met inachtneming van 
het recht van de staat van de mandataris. Overdracht van de burgers bindende 
bevoegdheden is evenwel uitgesloten.124 Deze vorm van samenwerking is erg 
vergelijkbaar met samenwerking op grond van een administratieve afspraak op 
grond van de Benelux-Overeenkomst.

119 Kamerstukken II 1991-1992, 22740, nr. 1, p. 5.
120 Seerden 1993, p. 204-205.
121 Kamerstukken II 1991-1992, 22740, nr. 1, p. 5.
122 Seerden 1993, p. 206.
123 Seerden 1993, p. 206.
124 Toelichting bij de Duits-Nederlandse Overeenkomst, p. 27.
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Artikel 11 van de AO bevat een regeling inzake publiekrechtelijke geschillen tus-
sen decentrale overheden, gemeenschappelijke organen of openbare lichamen. 
Op grond van het artikel wordt de rechtsgang bepaald volgens de regels van het 
land waar de zetel van de gedaagde is gevestigd.

Resumerend kunnen de samenwerkingsmogelijkheden onder de Anholt-
Overeenkomst in het volgende schema worden opgesomd:

Nederlands-Duitse samenwerking op grond van de Anholt-Overeenkomst:

Tot samenwerking 
bevoegde decentrale 
overheden:

Nederland:
- provincies
- gemeenten

Duitsland (in Nedersaksen en Noordrijn-
Westfalen):
- Gemeinden
- Samtgemeinden
- Kreise
- Landkreise
- Landschaftsverbände
- Kommunalverband Ruhrgebiet

Juridische  
samenwerkingsvormen:

‘Gemeenschappelijke 
regeling sec’

Gemeenschappelijk 
orgaan

Openbaar lichaam

Soorten afspraken: Mandatering van 
taakuitvoering

Open Taakbehartiging van de 
participerende decentrale 
overheden

Rechtspersoonlijkheid? n.v.t. Nee Ja

Overdracht van  
publiekrechtelijke  
bevoegdheden?

Nee Nee Ja, behalve de bevoegdheid 
om bij verordening algemeen 
verbindende voorschriften 
vast te stellen of de bevoegd-
heid om middels beschikking 
verplichtingen op te leggen

Besluiten binden partijen? n.v.t. Nee Afhankelijk van de inhoud 
van de gemeenschappelijke 
regeling. In elk geval rust op de 
deelnemers wel de verplich-
ting, binnen de grenzen van 
hun bevoegdheden, de maat-
regelen te treffen die voor de 
vervulling van de taken van het 
lichaam noodzakelijk zijn

Besluiten binden derden? n.v.t. Nee Slechts indirect via de 
mogelijkheid om de decen-
trale overheden op hun beurt 
 derden te laten binden

3.5.3  Grensverdrag

Naast de mogelijkheid voor Duitsland en Nederland om interstatelijk samen te 
werken, biedt het in paragraaf 2.2.2 reeds geïntroduceerde Grensverdrag ook 
decentrale overheden de mogelijkheid om samenwerking aan te gaan met hun 
buitenlandse counterparts. Zoals hierboven is beschreven, vindt de interstate-
lijke samenwerking plaats in de PGC. Ter ondersteuning van de PGC zijn voor 
zeven deelstroomgebieden subcommissies aangewezen waarin alle bij het wa-
terbeheer betrokken plaatselijke autoriteiten en openbare lichamen zijn betrok-
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ken (art. 68 lid 1 en 2 Grensverdrag). Dat betekent dat ook de waterschappen 
een plaats hebben in deze subcommissies. Deze subcommissies hebben dezelfde 
taken en bevoegdheden als de PGC zelf. Dat betekent derhalve dat de subcom-
missies de naleving van de in de commissies gemaakte afspraken controleren 
en aanbevelingen kunnen doen ter verwezenlijking van die afspraken aan de 
Nederlandse en Duitse overheden (art. 66 lid 4 t/m 8). Alleen het in ontvangst 
nemen en behandelen van bezwaren behoort niet tot de taken van de subcom-
missies. Net als de PGC zelf, ontberen de subcommissies de bevoegdheid een van 
de partijen bindend op te dragen bepaalde maatregelen te treffen.

Naast samenwerking in de subcommissies hebben decentrale overheden op 
grond van het Grensverdrag de mogelijkheid om voor specifieke grenswateren 
bijzondere overeenkomsten te sluiten. Zij hebben daarvoor wel de toestemming 
nodig van de Duitse en de Nederlandse regering (art. 59 Grensverdrag).125 Het 
Grensverdrag regelt evenwel niet wat de inhoud van deze bijzondere overeen-
komsten zou moeten zijn. Het lijkt niet te gaan om overeenkomsten waarbij 
publiekrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot het waterbeheer kunnen 
worden overgedragen aan (buitenlandse) openbare lichamen.126 Wel kunnen de 
overeenkomsten afspraken bevatten over de uitoefening van bevoegdheden, zo-
als vergunningverlening of planvorming.127 Ingevolge het reeds in paragraaf 2.5 
besproken Eems-Dollardverdrag is deze vorm van samenwerking ook mogelijk 
in de Eems en de Dollard.128

Zoals aangegeven biedt het Grensverdrag – in tegenstelling tot de Anholt
Overeenkomst – ook aan waterschappen de mogelijkheid grensoverschrijdend 
samen te werken. Dit biedt echter aan waterschappen nog steeds minder samen-
werkingsmogelijkheden dan provincies en gemeenten, aangezien de instrumen-
ten van het Grensverdrag veel beperkter zijn.

Resumerend kunnen de samenwerkingsmogelijkheden onder het Grensverdrag 
in het volgende schema worden opgesomd:

125 In Nederland is – naast toestemming van de regering – toestemming van de Staten-Generaal niet 
vereist (Seerden 1993, p. 224).

126 Seerden 1993, p. 225.
127 Gilissen 2009, p. 89. Gilissen noemt als voorbeeld de optie dat buitenlandse openbare lichamen 

inspraak hebben in de procedure voordat een vergunning wordt verleend of een plan wordt 
vastgesteld.

128 Deze twee wateren waren op grond van het Grensverdrag uitgesloten van toepassing.
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Nederlands-Duitse samenwerking op grond van het Grensverdrag:

Tot samenwerking bevoegde 
decentrale overheden:

Nederland:
- provincies
- gemeenten
- waterschappen

Duitsland:
- Gemeinden
- Samtgemeinden
- Kreise
- Landkreise
- Landschaftsverbände
- Kommunalverband Ruhrgebiet

Juridische  
samenwerkingsvormen:

Subcommissies van de PGC Bijzondere overeenkomsten

Soorten afspraken: Alle waterstaatkundige 
vraagstukken m.b.t.  
grenswateren

Geheel open

Rechtspersoonlijkheid? Nee (?) n.v.t.

Overdracht van publiekrechtelijke 
bevoegdheden?

Nee (?) Waarschijnlijk niet. Wel kunnen de 
overeenkomsten afspraken bevatten 
over de uitoefening van bevoegd-
heden, zoals vergunningverlening of 
planvorming

Besluiten binden partijen? Nee n.v.t.

Besluiten binden derden? Nee (?) n.v.t.

3.5.4  EGTS-Verordening

Naast het internationale recht dat is vastgelegd in verdragen, biedt ook het 
Europese recht decentrale overheden mogelijkheden tot samenwerking. Op ba-
sis van de EGTSVerordening129 kunnen zij een zogenoemde Europese Groepering 
voor Territoriale Samenwerking (hierna: EGTS) oprichten. Een EGTS heeft 
rechtspersoonlijkheid en heeft tot doel de grensoverschrijdende, transnationale 
en/of interregionale samenwerking tussen haar leden te vergemakkelijken en 
te bevorderen (art. 1 lid 2 en 3). Er zijn vier categorieën leden van een EGTS, 
te weten: lidstaten, regionale overheden, lokale overheden en andere publiek-
rechtelijke instellingen (art. 3). De verordening ziet daarmee op grensoverschrij-
dende samenwerking op elk hiërarchisch niveau. Ook Nederlandse waterschap-
pen kunnen aan een EGTS deelnemen.130 Deelnemende decentrale overheden 
hebben voor deelname toestemming nodig van hun lidstaat. Een lidstaat mag 
toestemming slechts weigeren, indien deze deelneming in strijd acht met de 
EGTSVerordening of zijn nationale wetgeving, of indien deelname niet gerecht-
vaardigd is om redenen van algemeen belang of openbare orde (art. 4 lid 3 EGTS
Verordening). Een weigering moet afdoende gemotiveerd zijn.

In een oprichtingsovereenkomst wordt het grondgebied afgebakend waarop de 
EGTS haar taken mag uitvoeren en moeten het specifieke doel en de taken van 

129 Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende 
een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), PbEU 2006, L 210, p. 19-24. 
Inwerkingtreding: 1 augustus 2007.

130 AcW & CAW 2007, p. 26.
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de EGTS worden aangegeven (art. 8). Artikel 10 EGTSVerordening stelt enkele 
minimumeisen aan de organieke structuur van een EGTS: er is ten minste een 
vergadering en een directeur. De vergadering bestaat uit vertegenwoordigers 
van de leden; de directeur vertegenwoordigt de EGTS en handelt namens en voor 
rekening van de EGTS. Naast deze organen kunnen de statuten voorzien in bijko-
mende organen.

De leden leggen de taken en bevoegdheden van de EGTS vast in de oprichtings-
overeenkomst en in de statuten van de EGTS. Bij de toekenning van taken geldt 
een belangrijke beperking. Ingevolge artikel 7 lid 4 EGTSVerordening hebben 
deze taken geen betrekking op de uitoefening van publiekrechtelijk toegewezen 
bevoegdheden en van taken tot waarborging van de algemene belangen van de 
staat of van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende bevoegd-
heden, justitie en buitenlands beleid. Kortgezegd blijven de leden dus zelf hun 
bevoegdheden uitoefenen en heeft de EGTS hooguit taken die behulpzaam zijn 
bij de uitoefening van deze bevoegdheden. Een EGTS kan dan ook geen de bur-
gers bindende besluiten nemen en komt nog het dichtst in de buurt van een ge-
meenschappelijk orgaan op grond van de Benelux- of de Anholt-Overeenkomst 
(met de opmerking dat een EGTS wél rechtspersoonlijkheid heeft). 

Het is daarnaast de vraag of een EGTS besluiten kan nemen die haar leden bin-
den. Gilissen meent dat dit niet het geval is, al laat hij de mogelijkheid van discus-
sie hieromtrent open.131

Resumerend kunnen de samenwerkingsmogelijkheden onder de EGTS
Verordening in het volgende schema worden opgesomd:

Europese samenwerking op grond van de EGTS-Verordening:

Tot samenwerking bevoegde decentrale overheden: Nederland:
- Rijk
- provincies
- gemeenten
- waterschappen

Andere landen:
Divers, samenwerking op 
elk niveau mogelijk

Juridische samenwerkingsvormen: EGTS

Soorten afspraken: Geheel open

Rechtspersoonlijkheid? Ja

Overdracht van publiekrechtelijke bevoegdheden? Nee

Besluiten binden partijen? Nee (aldus Gilissen)

Besluiten binden derden? Nee

131 Gilissen 2009, p. 96.
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3.5.5  Verdragen en verordening als bevoegdheidsgrondslag?

Hierboven zijn verschillende instrumenten beschreven die het internationale 
recht (en het Europese) biedt aan decentrale overheden. Het is echter de vraag of 
deze instrumenten juridisch gezien wel beschikbaar zijn voor decentrale overhe-
den. Het legaliteitsbeginsel vereist immers voor de uitoefening van een bestuurs-
bevoegdheid een grondslag in een ‘wettelijk voorschrift’. Er bestaat discussie 
over de vraag of verdragen en verordeningen ook onder dit begrip kunnen vallen.

De regering lijkt van mening te zijn dat dit inderdaad het geval is. Ten aanzien 
van verordeningen werd bijvoorbeeld in de memorie van toelichting bij de derde 
tranche van de Awb gesteld dat, wanneer een Nederlands bestuursorgaan subsi-
die verstrekt op grond van een Europese verordening, ‘is voldaan aan het vereis-
te van een grondslag in een wettelijk voorschrift, nu aan een verordening even-
zeer rechtstreeks bindende werking binnen de nationale rechtsorde toekomt als 
aan een nationaal wettelijk voorschrift’.132 Hieruit valt af te leiden dat de publiek-
rechtelijke bevoegdheden die nationale organen uitoefenen, rechtstreeks kun-
nen voortvloeien uit het Europese recht.133 Ook in de rechtspraak bestaat er geen 
twijfel dat Europese verordeningen kunnen worden opgevat als ‘wettelijke voor-
schriften’.134 Ten aanzien van verdragen kan bijvoorbeeld opgemerkt worden dat, 
bij de totstandkoming van de Benelux-Overeenkomst in de gemeenschappelijke 
memorie van toelichting gesteld werd dat het doel van de overeenkomst is voor 
decentrale overheden ‘een juridische basis te scheppen voor het organiseren van 
hun samenwerking op basis van het publiekrecht. (…) Deze basis ontbrak tot 
dusverre.’135 Ook de preambule geeft aan dat het verdrag beoogt voor decentrale 
overheden ‘de mogelijkheid te scheppen om ook op publiek-rechtelijke basis met 
elkaar te kunnen samenwerken’. Seerden ziet in het tot stand komen van het ver-
drag dan ook een bevoegdheidsgrondslag voor decentrale overheden om grens-
overschrijdende publiekrechtelijke samenwerking aan te gaan.136

Sommige auteurs betrekken evenwel het standpunt dat het legaliteitsbeginsel 
eist dat alle overheidsoptreden moet berusten op een formeelwettelijke grond-
slag, omdat formele wetten in een democratische rechtsstaat nu eenmaal op 
de een of andere manier met medewerking van de volksvertegenwoordigingen 
worden vastgesteld en zo de rechtsgenoten uiteindelijk zelf, via wetgeving, bepa-

132 PG Awb III, p. 201.
133 Widdershoven & Verhoeven 2007, p. 25. Zie ook Voermans 2004.
134 Zie Ortlep 2011, p. 50-55, waar een grote hoeveelheid bevestigende rechterlijke uitspraken wordt 

aangehaald. Zie tevens Verhoeven 2011, p. 233-238.
135 Gemeenschappelijke MvT bij de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de grensoverschrijdende 

samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, Benelux, Basisteksten 
1987-3, p. 11.

136 Seerden 1993, p. 149.
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len aan welk recht ze gebonden zullen zijn.137 Hoewel in sommige gevallen ook 
medewerking van de volksvertegenwoordiging vereist is bij de goedkeuring van 
verdragen,138 kan niet gezegd worden dat hierbij dezelfde waarborgen gelden als 
bij de totstandkoming van een wet in formele zin.139 Volgens andere auteurs val-
len echter ook verdragen wel degelijk onder het begrip ‘wettelijk voorschrift’.140

De rechtspraak lijkt in elk geval niet in de weg te staan aan het standpunt dat een 
bevoegdheid aan een verdrag kan worden ontleend. De bestuursrechter heeft 
bijvoorbeeld al geoordeeld dat ook ongeschreven nationaal recht een grond-
slag kan bieden voor de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid.141 
Hetzelfde geldt voor ongeschreven internationaal recht.142 Als het legaliteitsbe-
ginsel niet aan deze praktijk in de weg staat, kan moeilijk volgehouden worden 
dat geschreven verdragsrecht niet een grondslag kan vormen voor publiekrech-
telijk overheidsoptreden. Ook verdragen hebben in ons monistisch stelsel143 im-
mers interne werking. Wel geldt dat – wil een overheid zijn publiekrechtelijk 
optreden op een verdragsbepaling baseren – de betreffende bepaling dan wel 
rechtstreekse werking moet hebben. Dat wil zeggen dat zij zonder nadere re-
gelgeving door het bestuursorgaan moet kunnen worden toegepast. Wil een be-
stuursorgaan op grond van een verdragsbepaling eenzijdig kunnen ingrijpen in 
de rechten en vrijheden van burgers, dan moet die bepaling tevens een ieder 
verbindend zijn.144

Geconcludeerd kan worden dat – hoewel er in de literatuur discussie bestaat – 
regelgeving en rechtspraak toe lijken te laten dat een publiekrechtelijke be-
voegdheid aan een verordening of verdrag kan worden ontleend. Ook al zou dit 
niet het geval zijn, dan laat dit onverlet dat de in paragraaf 3.2 beschreven sa-
menwerkingsmogelijkheden op grond van het Nederlandse nationale recht ter 
beschikking staan aan waterbeheerders.

137 Voermans 2004.
138 Art. 91 Gw bepaalt immers dat het Koninkrijk niet aan verdragen wordt gebonden zonder vooraf-

gaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Zie ook de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking 
verdragen, Stb. 1994, 542.

139 Zo is ook stilzwijgende goedkeuring mogelijk en is niet altijd een goedkeuringswet nodig. De Anholt-
Overeenkomst is stilzwijgend goedgekeurd (Kamerstukken II 1991-1992, 22740, nr. 1), zo ook de 
Benelux-Overeenkomst (Kamerstukken II 1986-1987, 19986, nr. 1). Er bestaat wel een goedkeurings-
wet voor het Handvest lokale autonomie: Wet van 10 oktober 1990, houdende goedkeuring van het 
op 15 oktober 1985 te Straatsburg tot stand gekomen Europees Handvest inzake lokale autonomie, 
Stb. 1990, 546. Voor het Verdrag van Madrid heb ik geen goedkeuringswet kunnen vinden.

140 Zie bijvoorbeeld Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2008, p. 220. Zie ook Huisman & Jak 2010.
141 Huisman & Jak 2010.
142 Zie bijvoorbeeld ABRvS 10 april 1995, AB 1995/498, AB Klassiek 2009/24 (Long Lin; m.nt. Van der 

Veen); ABRvS 18 februari 1999, AB 1999/143 (Dazie’s documenten; m.nt. MSV) en ABRvS 3 septem-
ber 2008, LJN BE9687 (Onur Air).

143 Zie HR 3 maart 1919, NJ 1919, p. 371 (Grenstractaat Aken).
144 Huisman & Jak 2010.
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4  Samenwerking in de praktijk

Hoewel in de inleiding is aangegeven dat dit onderzoek geen praktische compo-
nent bevat, wordt in deze paragraaf toch kort ingegaan op de inzet van de hier 
beschreven samenwerkingsinstrumenten in de praktijk.

Zoals in paragraaf 2 duidelijk werd, hebben de lidstaten van de hier besproken 
stroomgebieden voldoende mogelijkheden om afspraken te maken over de ver-
deling van de verontreinigingsruimte. Zij hebben in elk geval van hun instrumen-
tarium gebruik gemaakt door op basis van het overleg binnen de verschillende 
commissies te komen tot internationale stroomgebiedbeheerplannen voor de 
Rijn, Maas, Schelde en Eems. Deze plannen beperken zich echter tot het maken 
van afspraken over procedurele aspecten als het geven van definities over de in-
terpretatie van kwaliteitseisen. In geen van de plannen zijn daadwerkelijke af-
spraken gemaakt over het verdelen van de verontreinigingsruimte of het tegen-
gaan van grensoverschrijdende verontreiniging.

Op decentraal niveau heeft in elk geval waterschap De Dommel pogingen onder-
nomen om grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan met de Vlaamse 
waterbeheerders. Pogingen om een EGTS op te richten zijn echter gestrand, om-
dat geen overeenstemming kon worden bereikt. Daarnaast heeft het waterschap 
aangegeven last te hebben van het verschil in bestuurlijke organisatie aan weers-
zijden van de grens. Doordat de vereiste bevoegdheden vaak niet binnen één, op 
hetzelfde niveau liggende, orgaan gebundeld zijn, is het lastig een evenknie te 
vinden die bereid en in staat is tot onderhandelingen. Er wordt wel gezegd dat 
de ‘bestuurlijke ritssluiting’ niet goed werkt. Dit is een vaker voorkomend pro-
bleem in grensoverschrijdende samenwerking op decentraal niveau;145 Gilissen 
spreekt zelfs van de ‘grootste belemmerende factor voor grensoverschrijdende 
samenwerking’.146

5  Conclusies

In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven waarom samenwerking tussen 
oeverstaten noodzakelijk en verplicht is. Veel hangt dus af van deze samenwer-
king. In dit hoofdstuk zijn tevens verschillende instrumenten beschreven die 
deze samenwerking mogelijk maken, zowel op het niveau van de lidstaten als op 
het niveau van decentrale waterbeheerders binnen die staten.

Op het niveau van de lidstaten kan in alle vier de Nederlandse stroomgebieden 
samengewerkt worden binnen speciaal opgerichte commissies. Daarbij geldt dat 

145 Zie onder meer Gilissen 2009, p. 70-72.
146 Gilissen 2010, p. 3-5.
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alleen in het Rijnstroomgebied de IRC de lidstaten bindend kan opdragen be-
paalde maatregelen te treffen. De overige commissies kunnen slechts bepaalde 
maatregelen adviseren of aanbevelen. Aangezien het ontbreken van bindende 
bevoegdheden als een van de oorzaken wordt gezien van het uitblijven van de-
zelfde successen als de IRC geboekt heeft, zal het hier moeilijker zijn om tot ef-
fectieve veranderingen te komen, dan dat in het Rijnstroomgebied het geval is.

Wat verder opvalt is dat deze commissies niet expliciet de taak hebben gekregen 
om kwaliteitseisen vast te stellen en op die manier een verdeling van de veront-
reinigingsruimte te kunnen maken. Het Verdrag van Helsinki schrijft dit wel voor.

Hiernaast kan opgemerkt worden dat deze samenwerkingsinstrumenten slechts 
beschikbaar zijn voor lidstaten, niet voor nationale waterbeheerders binnen die 
staten. Toch kunnen ook waterbeheerders binnen een lidstaat profiteren van het 
bestaan van deze juridische instrumenten. Wanneer de lidstaten toch op een 
juiste wijze afspraken maken over de verdeling van de verontreinigingsruimte en 
op die manier een teveel aan grensoverschrijdende verontreiniging tegengaan, 
hebben de waterbeheerders daar profijt van, aangezien zij minder in de proble-
men zullen komen bij het naleven van de in hun gebied geldende kwaliteitsei-
sen. Dit veronderstelt echter wel een goed gecoördineerd waterbeheer  binnen 
de lidstaten. De centrale regering moet, bij het maken van de interstatelijke af-
spraken, goed op de hoogte zijn van alle regionale kwaliteitseisen in haar land, 
eigen gebruiksbehoefte van de verontreinigingsruimte en grensoverschrijdende 
problemen en deze meenemen in het maken van de afspraken. Omgekeerd moet 
zij in staat zijn eventueel naar aanleiding van die afspraken te zorgen dat be-
paalde regionale kwaliteitseisen worden gesteld of aangepast. Hierbij geldt dat 
er een vertaalslag gemaakt moet worden om op stroomgebiedniveau gemaakte 
verdeelafspraken om te kunnen zetten naar een concrete invulling op regionaal 
niveau.

Waterbeheerders kunnen hiernaast – nadat de onderlinge verontreinigingsruim-
te tussen oeverstaten middels normen is verdeeld en zij alsnog met een teveel 
aan grensoverschrijdende verontreiniging worden geconfronteerd – het hier-
boven beschreven instrumentarium inzetten door hun eigen problematiek naar 
een hoger niveau te tillen. Nederlandse waterbeheerders kunnen bijvoorbeeld 
via de Nederlandse delegatie trachten de IRC te bewegen bepaalde maatrege-
len voor te stellen die schadeveroorzakende partijen moeten nemen teneinde 
de negatieve grensoverschrijdende effecten weg te nemen. Of zij kunnen – met 
hetzelfde doel – via de Nederlandse delegaties trachten de IMC, de ISC en de PGC 
te bewegen bepaalde adviezen voor te stellen aan de schadeveroorzakende par-
tijen. Ten slotte kunnen de waterbeheerders gebruikmaken van de informatie uit 
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de andere lidstaten om op de hoogte te blijven van de problemen afkomstig uit 
andere lidstaten en de oorzaken daarvan.

Ook op decentraal niveau is een grote hoeveelheid samenwerkingsinstrumenten 
beschikbaar. Het is voor Nederlandse waterbeheerders mogelijk privaatrech-
telijke overeenkomsten te sluiten met hun counterparts over de grens. Daarbij 
geldt overigens wel dat gekeken moet worden of dit in overeenstemming is met 
de tweewegenleer. Hoewel het niet mogelijk is om over de grens heen gemeen-
schappelijke regelingen onder de Wgr aan te gaan, kunnen buiten de Wgr om wel 
bevoegdhedenovereenkomsten gesloten worden met andere buitenlandse over-
heden. Hoewel er in de literatuur enige discussie is over de vraag of Nederlandse 
overheden hier wel bevoegd toe zijn, lijkt naar geldend recht hiervoor in elk ge-
val geen specifieke wettelijke grondslag vereist te zijn. In de praktijk lijkt het in 
elk geval algemeen geaccepteerd te zijn dat overheden afspraken maken over 
de uitoefening van hun bevoegdheden, zonder dat daarbij steeds gekeken dient 
te worden of zij daartoe wel bevoegd zijn. Wanneer dit over de grens gebeurt, is 
evenwel toestemming nodig van de Rijksoverheid, wanneer hierbij het nationale 
buitenlands beleid doorkruist zou kunnen worden. Hoewel de tweewegenleer op 
dit punt geen probleem vormt, geldt overigens wel het vereiste dat alleen gecon-
tracteerd kan worden over bevoegdheden waarvoor de betreffende overheid een 
zekere beslissingsruimte heeft. Het verdient verder opmerking dat het interna-
tionaal privaatrecht bepaalt welk recht op deze overeenkomsten van toepassing 
is en welke rechter bevoegd is daarover te oordelen. Een beschrijving van deze 
regeling is opgenomen in paragraaf 3.3.

Naast op het nationale recht, kan grensoverschrijdende publiekrechtelijke sa-
menwerking ook gestoeld worden op een aantal bi- en multilaterale verdra-
gen die Nederland met zijn buurlanden gesloten heeft. Deze verdragen komen 
aan de orde in paragraaf 3.5. Hierbij kan opgemerkt worden dat de Benelux-
overeenkomst en de Anholt-overeenkomst kunnen gelden als een soort Wgr 
voor grensoverschrijdend gebruik.147 Beide verdragen bieden precies dezelfde 
instrumenten: het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten en het oprichten 
van openbare lichamen en gemeenschappelijke organen als verbanden waarbin-
nen samengewerkt kan worden. Deze samenwerkingsverbanden kunnen onder 
de Benelux-Overeenkomst ook burgers-bindende besluiten nemen, onder de 
Anholt-overeenkomst niet.148Openbare lichamen kunnen onder beide overeen-
komsten ook de deelnemende partijen binden in hun besluitvorming. Ook op 
basis van het Grensverdrag kan samengewerkt worden door bevoegdhedenover-

147 Zoals de Nederlandse regering ook expliciet aangaf in de Toelichting bij de Anholt-Overeenkomst 
(Kamerstukken II 1991-1992, 22740, nr. 1, p.4).

148 Openbare lichamen kunnen onder de Anholt-Overeenkomst wel indirect burgers binden (zie 
paragraaf 3.5.2).
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eenkomsten te sluiten of deel te nemen aan de subcommissies van de PGC. Ook 
op basis van de EGTSVerordening kan een samenwerkingsverband worden op-
gericht, waarbinnen allerlei soorten overeenkomsten kunnen worden gesloten. 
Deze laatste twee samenwerkingsverbanden kunnen in hun besluitvorming ech-
ter niet de deelnemende partijen binden. Aangezien dit op lidstaatniveau gezien 
wordt als een belemmering in de effectiviteit van de samenwerking, kan dat ook 
op decentraal niveau als zodanig gelden.

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat er een grote hoeveelheid beschik-
bare instrumenten is, op basis waarvan verschillende afspraken kunnen worden 
gemaakt. Een gebrek aan instrumenten lijkt dus niet het probleem te zijn bij 
grensoverschrijdende samenwerking. Toch moet geconstateerd worden dat in de 
internationale beheerplannen van de Nederlandse stroomgebieden geen afspra-
ken zijn gemaakt over de verdeling van de verontreinigingsruimte of over het 
beperken van grensoverschrijdende verontreiniging, die – zie hoofdstuk 1 – dan 
ook voor Nederland een substantieel probleem blijft vormen. De huidige samen-
werking kan wat dit betreft dan ook niet onverkort succesvol worden genoemd.

Een van de gesignaleerde oorzaken voor dit gebrek vormt – althans voor de 
samenwerking op decentraal niveau – het verschil in organisatiestructuur aan 
weerszijden van de grens. Hierdoor is het problematisch geschikte onderhan-
delingspartners te vinden. Hiernaast kan gewezen worden op de hierboven ge-
signaleerde onmogelijkheid voor sommige (centrale en decentrale) samenwer-
kingsverbanden om besluiten te nemen die de partijen binden. Dit doet af aan de 
effectiviteit van de samenwerking.

In de kern heeft het geconstateerde gebrek aan succesvolle samenwerking mijns 
inziens echter vooral te maken met het feit dat de gewenste uitkomst van die 
samenwerking, namelijk onder meer concrete afspraken over de verdeling van 
de verontreinigingsruimte en met het oog daarop een coördinatie van de norm-
stelling, niet door het Europese recht wordt afgedwongen. Het gaat slechts om 
een inspanningsverplichting om beleid te coördineren, waarbij al snel gezegd 
kan worden dat het onredelijk is nog meer samenwerkingsmaatregelen te ne-
men, wanneer bijvoorbeeld een andere oeverstaat niet mee wil werken in een 
gemeenschappelijk samenwerkingsverband. Mocht er al sprake kunnen zijn van 
een verdragsconforme interpretatie van de samenwerkingsverplichtingen, die 
zou maken dat wel sprake is van een harde verplichting om tot verdelingsafspra-
ken te komen, dan lijkt deze interpretatie in elk geval niet bekend te zijn bij de 
hier onderzochte samenwerkende waterbeheerders en lidstaten.
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Hoofdstuk 6: Procederen volgens  
internationaal en Europees recht

1  Inleiding

Wanneer een lidstaat of een nationale waterbeheerder last heeft van grensover-
schrijdende waterverontreiniging, kunnen juridische instrumenten ingezet wor-
den om deze problematiek tegen te gaan. Als samenwerking (zie hoofdstuk 5) 
niet het gewenste resultaat oplevert, kan overgegaan worden tot het voeren 
van juridische procedures. Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden die het 
Europese en het internationale recht hiertoe bieden.

Wat betreft het Europese recht komt in paragraaf 2 de inbreukprocedure aan 
bod, die lidstaten (en indirect ook waterbeheerders binnen een lidstaat) de mo-
gelijkheid biedt de handhaving van het Europese recht af te dwingen voor het 
Hof van Justitie. Zoals vermeld in hoofdstuk 2, kan het grensoverschrijdend ver-
ontreinigen van water en het daarbij belemmeren van lidstaten in hun nakoming 
van Europese regels, immers een schending van het Europese recht inhouden. 
Deze schending kan voor het Hof van Justitie worden aangevochten, dat im-
mers de eerbiediging van het recht bij de toepassing van de Verdragen verzekert 
(art. 19 VEU).

Wat betreft het internationale recht, geldt dat de grensoverschrijdende veront-
reiniging een schending van een internationaalrechtelijke norm kan inhouden. In 
paragraaf 4 wordt duidelijk dat dit recht aan staten inhoudelijke verplichtingen 
oplegt ten aanzien van het gebruik van internationale waterlopen. In deze geval-
len kunnen staten een geschil hierover voorleggen aan een derde partij, zoals een 
arbitraal college of een gerechtelijke instantie.1 In het internationale recht zijn 
primair staten de dragers van rechten en plichten.2 Dat betekent dat decentrale 
overheden in beginsel het internationale recht niet zelfstandig als instrument 
kunnen gebruiken.3

1 Art. 33 VN-Handvest.
2 Althans, volgens de orthodox positivistische doctrine (Shaw 2003, p. 177). Ingevolge art. 47 VEU 

heeft overigens ook de Europese Unie zelf rechtspersoonlijkheid naar internationaal recht. Zie ook 
HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, Costa/ENEL, Jur. 1964, p. 01203.

3 Zie ook paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 5 van dit onderzoek voor een nadere bespreking van de inter-
nationaalrechtelijke rechtspersoonlijkheid van decentrale overheden.
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Na een beschrijving van de mogelijkheden die het Europese recht biedt, wordt 
hieronder allereerst ingegaan op enkele volkenrechtelijke theorieën omtrent het 
gebruik van internationale waterlopen (paragraaf 3). Vervolgens worden de con-
crete verplichtingen van staten naar internationaal recht weergegeven, zoals deze 
zijn neergelegd in verdragen (paragraaf 4). Daarbij wordt verwezen naar de be-
ginselen waarop deze verplichtingen berusten en het gewoonterecht waaraan zij 
ontspruiten. Hierbij worden algemene verdragen als het VN-waterlopenverdrag 
en het Verdrag van Helsinki besproken, alsmede bilaterale verdragen met be-
trekking tot specifieke waterlopen. Daarna geeft paragraaf 5 de mogelijkheden 
van internationaal procederen aan en de resultaten die hiermee kunnen wor-
den bereikt. Paragraaf 6 beschrijft hierna de complicaties die het Europese recht 
meebrengt wanneer het internationale recht als instrument wordt ingezet. Het 
hoofdstuk sluit af met enkele conclusies in paragraaf 7.

2  Procederen tegen lidstaten volgens het Europese recht

Hoewel de Europese Commissie – als hoedster van de verdragen – de taak heeft 
toe te zien op de juiste toepassing van het Europese recht (art. 17 lid 1 VEU) en 
zij daarbij de naleving door de lidstaten monitort en reageert op niet-naleving, 
kunnen ook de lidstaten en de waterbeheerders binnen de lidstaten hierin zelf 
een rol spelen. Hieronder komt hun rol aan de orde. Eerst komt in paragraaf 2.1 
de inbreukprocedure aan de orde, waarbij wordt aangegeven wat de rol van de 
Commissie is (paragraaf 2.1.1), hoe lidstaten en waterbeheerders aan bod kun-
nen komen (paragraaf 2.1.2), welke mogelijkheden het Hof van Justitie kan bie-
den (paragraaf 2.1.3) en welke praktische overwegingen hierbij een rol spelen 
(paragraaf 2.1.4). In paragraaf 2.2 komen vervolgens kort enkele andere handha-
vingsmechanismen aan bod.

2.1  De inbreukprocedure

2.1.1  Handhaving door de Commissie

De algemene handhavingsprocedure voor het Europese recht staat beschreven 
in artikel 258 VWEU:

Indien de Commissie van oordeel is dat een lidstaat een van de krachtens de 
Verdragen op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dien-
aangaande een met redenen omkleed advies uit, na deze staat in de gelegen-
heid te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken.

Indien de betrokken staat dit advies niet binnen de door de Commissie vast-
gestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie.
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Hoewel formeel gezien een lidstaat wordt aangesproken, wordt in de praktijk 
geprocedeerd tegen de centrale regering van een lidstaat. Deze is verantwoor-
delijk voor alle handelen en nalaten van alle overheidsinstellingen4 en private 
partijen5.6 Wanneer de Commissie gebruik maakt van artikel 258, verloopt deze 
zogenoemde ‘inbreukprocedure’ volgens vier fasen:7

1. In de pre-contentieuze fase krijgt de betreffende lidstaat op informele wij-
ze de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten en overeenstemming met de 
Commissie te bereiken.

2. Als de eerste fase niet tot opheldering of overeenstemming leidt, wordt de 
lidstaat formeel in gebreke gesteld door de Commissie middels een brief. 
Meestal krijgt de lidstaat twee maanden om te reageren (behalve bij drin-
gende spoed). Normaal gesproken beslist de Commissie vervolgens binnen 
een jaar om de zaak te sluiten of door te gaan met de volgende stappen van de 
inbreukprocedure.

3. De Commissie kan, als besloten wordt door te gaan, een met redenen omkleed 
advies uitbrengen, waarin zij duidelijk aangeeft om welke redenen er van een 
inbreuk sprake is en binnen welke termijn de lidstaat aan het Europese recht 
moet voldoen, om een gang naar het Hof te vermijden.

4. Voldoet de lidstaat niet binnen de termijn aan het met redenen omklede ad-
vies, dan kan de Commissie de zaak bij het Hof aanhangig maken.

2.1.2  Handhaving door lidstaten of andere partijen

De Commissie kan de hierboven beschreven inbreukprocedure uit eigen bewe-
ging starten, maar het is ook mogelijk dat andere partijen de Commissie hiertoe 
verzoeken;8 ook lidstaten of overheden of particulieren binnen lidstaten kunnen 
dit doen. Het artikel vormt derhalve een instrument in de handen van gelaedeer-
de waterbeheerders. Voor zaken betreffende Europese milieuwetgeving is dit 
een vaak bewandeld pad: een vijfde van de zaken die de Commissie in behande-
ling heeft en een kwart van de zaken aanhangig bij het Hof, heeft te maken met 
het milieu.9 De Commissie kan echter zelf beslissen of zij ook daadwerkelijk van 

4 Zelfs in het geval van een constitutioneel onafhankelijk orgaan, zie HvJ 5 mei 1970, zaak 77/69, 
Commissie/België, Jur. 1970, p. 237; HvJ 17 juni 1987, zaak 1/86, Commissie/België, Jur. 1987, 
p. 2797.

5 HvJ 9 december 1997, zaak C-265/95, Commissie/Frankrijk, Jur. 1997, p. I-6959.
6 Chalmers e.a. 2006, p. 357-358.
7 Craig & De Búrca 2011, p. 413.
8 Zie Craig & De Búrca 2011, p. 410.
9 Volgens de statistische bijlage bij het 26e jaarlijkse verslag van de Commissie over de controle op de 

toepassing van het gemeenschapsrecht (COM/2009/0675 def.). Zie ook Krämer 2006.
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de procedure gebruikmaakt;10 zij is niet verplicht te handelen op verzoek van 
derden.11

Ingevolge artikel 259 VWEU kan een lidstaat die van mening is dat een andere 
lidstaat een inbreuk maakt op het Europese recht, deze lidstaat ook zélf voor het 
Hof van Justitie dagen. Alvorens dit te doen, dient de zaak voorgelegd te worden 
aan de Commissie, die binnen drie maanden een met redenen omkleed  advies 
over de zaak kan uitbrengen, gebaseerd op de argumenten van de partijen. 
Vervolgens kan de lidstaat alsnog de andere lidstaat voor het Hof dagen, zelfs als 
de Commissie van mening mocht zijn dat er geen sprake is van een inbreuk van 
het Unierecht.

Dit artikel is slechts zelden gebruikt,12 waarschijnlijk vanwege de ongewenste 
animositeit die zou kunnen ontstaan tussen lidstaten en vanwege de voorkeur 
van lidstaten om meningsverschillen langs politieke weg op te lossen.13 Indien 
politieke opties echter falen en de Commissie niet optreedt, komt het sporadisch 
voor dat lidstaten van het mechanisme van artikel 259 gebruikmaken.14 Indien 
waterbeheerders willen dat deze weg bewandeld wordt, omdat zij bijvoorbeeld 
bot hebben gevangen bij de Europese Commissie, zullen zij dus hun eigen lid-
staat ertoe moeten aanzetten deze procedure in gang te zetten.

2.1.3  De rol van het Hof van Justitie

Wanneer de zaak bij het Hof aanhangig wordt gemaakt (zowel door de Commissie 
als door een of meerdere lidstaten), wordt het Hof gevraagd vast te stellen dat 
sprake is van een inbreuk op het Europese recht.15 Er zijn verschillende typen 
inbreuken;16 in het kader van dit onderzoek is daarbij vooral van belang of een 
lidstaat zijn verplichtingen onder een waterkwaliteitsrichtlijn niet is nagekomen 
en/of handelt in strijd met het beginsel van loyale samenwerking.

Wanneer het Hof vaststelt dat de lidstaat inderdaad zijn verplichtingen niet is na-
gekomen, blijven de gevolgen voor die lidstaat in eerste instantie slechts beperkt 
tot die vaststelling. Het Hof kan niet specifieke maatregelen vorderen ter uitvoe-

10 Craig & De Búrca 2011, p. 410.
11 HvJ 14 februari 1989, zaak 247/87, Jur. 1989, p. 291.
12 Craig & De Búrca 2011, p. 433 en Chalmers e.a. 2006, p. 349.
13 Craig & De Búrca 2011, p. 433.
14 HvJ 4 oktober 1979, Zaak 141/78, Frankrijk/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1979, p. 2923; HvJ 

16 mei 2000, Zaak C388/95, België/Spanje, Jur. 2000, p. I3121; HvJ 12 september 2006, Zaak 
C-145/04, Spanje/Verenigd Koninkrijk, Jur. 2006, p. I-7917.

15 Formeel wordt gevraagd vast te stellen dat een lidstaat een der krachtens de Verdragen op hem 
rustende verplichtingen niet is nagekomen.

16 Craig & De Búrca, p. 423-429.
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ring van het vonnis, of anderszins de gevolgen van zijn uitspraak voorschrijven.17 
Een uitspraak heeft hiernaast in het algemeen geen schorsende werking. Wel kan 
het Hof, indien het van oordeel is dat de omstandigheden dit vereisen, opschor-
ting van de uitvoering van de bestreden handeling gelasten (art. 278 VWEU). 
Hiernaast is het – in geval van bestreden nalaten – mogelijk de noodzakelijke 
voorlopige maatregelen gelasten (art. 279 VWEU). Deze voorlopige maatregelen 
kunnen evenwel slechts worden opgelegd, indien hier een dringende reden voor 
is. Hierbij zal met name moeten worden vastgesteld of ernstige en onherstelbare 
schade dreigt.18

Hoewel het dus vaak bij een vaststelling van het niet-naleven van verplichtingen 
zal blijven, is de betreffende lidstaat wél verplicht de nodige maatregelen te ne-
men om uitvoering te geven aan het vonnis van het Hof (art. 260 lid 1 VWEU).

Wanneer de lidstaat vervolgens geen einde maakt aan de inbreuk, kan een 
tweede procedure voor het Hof worden gestart. Dit kan alleen gedaan worden 
door de Commissie, nadat deze de betreffende lidstaat heeft gehoord. In deze 
tweede procedure kan de Commissie een dwangsom en/of boete eisen (art. 260 
lid 2 VWEU). Het is de vraag wanneer precies deze tweede procedure gestart 
kan worden. Het Hof kan immers geen tijdslimiet opleggen waarbinnen aan zijn 
vonnis moet zijn voldaan.19 Het Hof kan in deze tweede procedure vervolgens de 
dwangsom en/of boete opleggen, indien het vaststelt dat de lidstaat inderdaad 
het arrest niet is nagekomen.20 Hierbij geldt dat de dwangsom en de boete cumu-
latief kunnen worden opgelegd. Ze dienen immers ieder een ander doel: de boete 
werkt bestraffend, de dwangsom moet aansporen tot naleving in de toekomst.21 

Het is vervolgens de vraag of de opgelegde bedragen ook daadwerkelijk worden 
betaald. Het is nog altijd mogelijk dat een lidstaat ook aan het tweede vonnis 
geen gevolg geeft. Is dat het geval, dan zal de zaak uiteindelijk door de Europese 
politiek beslecht moeten worden.22 De Europese Commissie heeft in deze geval-
len echter wel de mogelijkheid om uitbetalingen die de lidstaat om andere rede-
nen van de Unie zou krijgen, in te houden.23

17 Craig & De Búrca 2011, p. 432. Wanneer de inbreuk bestaat in het niet melden van maatregelen ter 
omzetting van een richtlijn, kan het Hof – wanneer zulks wordt gevorderd door de Commissie in een 
procedure ex art. 258 VWEU – direct een boeten en/of dwangsom opleggen en hoeft niet de hierna 
beschreven procedure eerst te worden gevolgd.

18 Craig & De Búrca 2011, p. 439.
19 HvJ 2 juli 1996, zaak C-473/93, Commissie/Luxemburg, Jur. 1996, p. I-3207, r.o. 51-52.
20 Het Hof kan ook andere bedragen opleggen dan de Commissie eist (zie Craig & De Búrca, p. 434).
21 Jack 2010, p. 80. Zie ook HvJ 12 juli 2005, zaak C304/02, Commissie/Frankrijk, Jur. 2005, 

p. I-6263, r.o. 80-86.
22 Jack 2010, p. 90.
23 Craig & De Búrca, p. 434.
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2.1.4  Praktische overwegingen

Hoewel de bovenstaande procedures – indien inderdaad sprake is van een in-
breuk – wel mogelijkheden bieden om een lidstaat tot naleving van zijn verplich-
tingen te dwingen, is het de vraag of dit in de praktijk ook echt werkt.

In september 2010 had het Hof van Justitie slechts in twaalf zaken vonnis gewe-
zen waarbij een financiële sanctie (boete of dwangsom) werd geëist. In negen 
van die gevallen werd de sanctie ook daadwerkelijk opgelegd. In drie van die 
negen gevallen ging het om milieuzaken.24 Wel werden meer zaken in gang gezet 
door de Commissie en leidde dit uiteindelijk tot naleving van het vonnis van het 
Hof, voordat het Hof in tweede instantie vonnis kon wijzen.25

Volgens Jack heeft de Europese Commissie onvoldoende capaciteit om haar rol 
als hoedster van de verdragen te vervullen. Het gaat dan met name om een ge-
brek aan mankracht en – bij milieuzaken – om het ontbreken van een inspec-
tiebevoegdheid.26 De Commissie ontbeert de bevoegdheid om te inspecteren of 
lidstaten aan de eisen van de richtlijnen voldoen en is voor de gegevensverza-
meling afhankelijk van de gegevens die de lidstaten zelf aandragen. Dit beperkt 
de Commissie – volgens Jack – ernstig in het vaststellen van inbreuken op het 
Unierecht.27 Daarnaast bestaat er voor de lidstaten de mogelijkheid de beschre-
ven procedures lang te rekken. Lidstaten voldoen vaak slechts met zeer sterke 
vertraging aan vonnissen en vermijden op die manier vaak de uiteindelijke finan-
ciële gevolgen.28 Een mogelijke oplossing voor dit laatste probleem vormt wel-
licht de optie om een lidstaat door het Hof te laten veroordelen wegens het op 
‘algemene en bestendige wijze’ niet naleven van het Europese recht.29 Hiervoor 
moet de Commissie door middel van diverse gedocumenteerde schendingen in 
concrete gevallen voldoende bewijs aanvoeren voor de stelling dat inderdaad 
sprake is van een herhaalde en bestendige praktijk van niet-naleving. Wordt een 
lidstaat hiervoor veroordeeld, dan kan hij niet volstaan met het nemen van maat-
regelen in de concrete zaak, maar moet zijn hele handhavingsbeleid aangepast 
worden. Dit zou kunnen leiden tot een effectievere handhaving van het Europese 
recht.30 Indien geen structurele maatregelen worden genomen, kan in tweede 
instantie – wegens het niet-naleven van het arrest van het Hof – een boete en/of 
dwangsom worden opgelegd.

24 Jack 2010, p. 74.
25 Craig & De Búrca 2011, p. 435.
26 Jack 2010, p. 75-76.
27 Jack 2010, p. 94.
28 Jack 2010, p. 80-81 en 94.
29 Deze mogelijkheid is door het Hof geaccepteerd in HvJ 26 april 2005, zaak C-494/01, 

Commissie/Ierland, Jur. 2005, p. I-3331.
30 Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 211.
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2.2  Een procedure voor de nationale rechter

De handhavingsprocedures die hierboven zijn beschreven, zijn niet de enige mo-
gelijkheden die waterbeheerders hebben om een schending van het Europese 
recht aan de kaak te stellen. Elke rechter kan in een individuele zaak concluderen 
dat een lidstaat handelt in strijd met het Unierecht. In hoogste instantie heeft Hof 
van Justitie hier een beslissing in middels de procedure van de prejudiciële be-
slissing van artikel 267 VWEU. Ook in die procedure kan het Hof dus vaststellen 
dat een lidstaat in strijd met het Unierecht handelt.31

In dit licht speelt mogelijk het Francovich-arrest een rol.32 In dit arrest bepaal-
de het Hof van Justitie dat de volle doorwerking van het Europese recht in de 
lidstaten vereist dat lidstaten aansprakelijk zijn voor schade die particulieren 
lijden als gevolg van schendingen van dat recht. Deze Europese aansprakelijk-
heidsjurisprudentie is verder uitgewerkt in de arresten Brasserie du pêcheur & 
Factortame33 en Dillenkofer.34 Hierin is onder meer bepaald dat lidstaten aan-
sprakelijk zijn voor schade ten gevolge van alle schendingen van het Europese 
recht, ook door decentrale overheden.35

Zonder deze vorm van aansprakelijkheid hier nader uit te werken, wordt hier 
kort ingegaan op de vraag of ook Nederlandse waterbeheerders er gebruik van 
kunnen maken, wanneer zij voor een nationale rechter klagen over de schending 
van het Europese recht door een buitenlandse overheid. Een van de vereisten 
voor een recht op schadevergoeding is volgens het Hof van Justitie immers dat 
de geschonden bepaling ertoe moet dienen rechten aan particulieren toe te ken-
nen.36

Gezien deze formulering zou geconstateerd kunnen worden dat lidstaten en 
overheden binnen die lidstaten geen beroep kunnen doen op Francovich-
aansprakelijkheid. Zij zijn immers geen ‘particulieren’. Het is echter onduidelijk 
of overheden niet toch onder dit begrip kunnen vallen bij de behandeling van 
deze vorm van aansprakelijkheid.37 Er zijn mij geen voorbeelden bekend waarin 
een overheid op deze gronden een schadevergoeding vorderde. Evenmin geeft 

31 Craig & De Búrca, p. 414.
32 HvJ 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Jur. 1991, p. I-5357.
33 HvJ 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93, Jur. 1996, p. I-1029.
34 HvJ 8 oktober 1996, gevoegde zaken C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 en C-190/94, 

Jur. 1996, p. I-4845.
35 Zie Van Kempen 2007, p. 68. Zie in dezelfde zin Jans, Prechal & Widdershoven 2011, hoofdstuk VII, 

noot 107.
36 Verder is vereist dat er een direct causaal verband bestaat tussen de schending van de bepaling en 

de geleden schade en dat er sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending. Niet is vereist 
dat het moet gaan om direct-werkende Europeesrechtelijke bepalingen; ook schending van andere 
bepalingen kan leiden tot aansprakelijkheid (zie van Kempen 2007, p. 68).

37 Zie Van Kempen 2007, p. 87-88.
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de literatuur hier uitsluitsel over. Een argument dat tegen de uitsluiting van 
overheden pleit, is mijns inziens dat de ratio achter dit vereiste is om bepaalde 
 bepalingen uit te sluiten van Francovich-aansprakelijkheid, niet om bepaalde 
groepen benadeelden uit te sluiten. In wezen is deze eis immers een relativiteits-
vereiste, dat beoogt te beperken dat particulieren zich op de schending van wil-
lekeurig welke bepaling zouden kunnen beroepen. Mij lijkt niet de ratio te zijn 
geweest dat overheden zouden moeten worden uitgesloten. Dat zou ook in strijd 
komen met het doel van de Francovich-aansprakelijkheid, namelijk het garande-
ren van de volle doorwerking van het Europese recht in de lidstaten. Ook overhe-
den kunnen immers benadeeld worden door de schending van Europese normen 
door andere overheden. Het zou afdoen aan de doorwerking van die normen, 
indien zij daartegen niet zouden kunnen opkomen. Ongeacht deze redenering 
blijft voorlopig, bij een gebrek aan jurisprudentie en gezaghebbende literatuur, 
onduidelijk of deze mogelijkheid openstaat voor nationale waterbeheerders.

Het is overigens ook maar de vraag of waterrichtlijnen überhaupt schadevergoe-
dingsrechten beogen toe te kennen. Betoogd zou kunnen worden dat zij primair 
het algemeen belang dienen.38

Het verdient evenwel opmerking dat – mocht Francovich-aansprakelijkheid 
niet beschikbaar zijn voor waterbeheerders – dit niet wegneemt dat ook naar 
 nationaal recht geklaagd kan worden over een schending van het Europese recht. 
Deze optie komt – voor het Belgische recht – aan de orde in het volgende hoofd-
stuk.

3  De relevante theorieën in het internationale recht

In de hiernavolgende paragrafen komen de mogelijkheden tot procederen vol-
gens internationaal recht aan de orde. Hiervoor worden in paragraaf 4 de rele-
vante verplichtingen van staten beschreven op basis waarvan geprocedeerd kan 
worden. Ter inleiding van deze verplichtingen bevat deze paragraaf een korte 
beschrijving van de relevante theorieën ten aanzien van het gebruik van interna-
tionale waterlopen.

De volkenrechtelijke theorievorming39 ten aanzien van internationale water-
lopen40 richt zich op de vraag in hoeverre staten gerechtigd zijn van hun eigen 
grondgebied gebruik te maken wanneer dat effecten heeft in andere staten. Het 

38 Zie voor een bespreking van dit vraagstuk Widdershoven 2012, p. 222. Zie ook Jans, Prechal & 
Widdershoven 2011, p. 353-354.

39 Zie voor een goed overzicht van deze theorievorming S.C. McCaffrey, The Law of International 
Watercourses. Non-Navigational Uses, Oxford: Oxford University Press 2001.

40 Een waterloop waarvan de delen zich in verschillende staten bevinden (art. 2 onder b van het 
VN-waterlopenverdrag).
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is kortom een vraag betreffende de soevereiniteit van staten. Twee theorieën 
zouden daarbij tegenover elkaar geplaatst kunnen worden: die van absolute ter-
ritoriale soevereiniteit en die van absolute territoriale integriteit. Het gaat hierbij 
wel om conceptuele theorieën; het is twijfelachtig of beide doctrines ooit echt tot 
het volkenrechtelijk gewoonterecht hebben behoord en in de literatuur brede 
aanhang hebben genoten.41 Desondanks is het nuttig ze hier te schetsen, omdat 
ze een inleiding vormen op de huidige, vigerende theorie die hierna beschreven 
wordt.

De theorie van absolute territoriale soevereiniteit houdt in, dat naar inter-
nationaal recht een oeverstaat complete vrijheid geniet ten aanzien van het ge-
bruik van de waterlopen binnen zijn grondgebied, onafhankelijk van de gevol-
gen die dat zou kunnen hebben in andere oeverstaten. Dit standpunt wordt ook 
wel de Harmon-doctrine genoemd.42 De tegenovergestelde theorie van absolute 
territoriale integriteit houdt in dat geen enkele staat het op zijn grondgebied 
liggende deel van een internationale waterloop zodanig mag gebruiken, dat de 
natuurlijke loop van het water in andere staten wordt beïnvloed. Zoals het in de 
Trail Smelter-zaak werd verwoord:43

‘It is a fundamental principle of the law of nations that a sovereign state is 
supreme within its own territorial domain and that it and its nationals are 
entitled to use and enjoy their territory and property without interference 
from an outside source’.

Beide theorieën verdedigen het recht van een staat op het ongestoorde gebruik 
van de waterlopen binnen zijn territoir. Het gaat er alleen om vanuit welk land 
geredeneerd wordt. Als voorbeeld nemen we de situatie waarin een internatio-
nale waterloop van land A naar land B stroomt en beide landen de behoefte heb-
ben water aan de rivier te onttrekken. Land A kan in dat geval een beroep doen 
op de theorie van absolute territoriale soevereiniteit en naar eigen goeddunken 
water aan de rivier onttrekken zonder rekening te houden met de waterbehoef-
ten van land B. Land B kan echter een beroep doen op de theorie van absolute 
territoriale integriteit waardoor land A geen druppel water meer aan de rivier 
kan onttrekken, zodat land B naar hartenlust al het water kan gebruiken.

De keuze voor een van beide theorieën bepaalt dus welke staat recht heeft op het 
ongestoorde gebruik van de internationale waterloop binnen zijn territoir. Beide 
theorieën zijn handig om het standpunt van een bepaalde staat te verdedigen, 

41 McCaffrey 2001, p. 171.
42 Naar een standpunt van minister van Justitie van de Verenigde Staten Judson Harmon van 12 de-

cember 1895, inzake een dispuut tussen de VS en Mexico over de Rio Grande.
43 Memorandum in Relation to the Arbitration of the Trail Smelter case, Verenigde Staten en Canada, 

10 augustus 1937, door G.H. Hackworth, Legal Advisor van de VS.
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maar zijn weinig behulpzaam bij het vinden van een oplossing voor een conflict 
tussen staten.44 Zoals gezegd, is het twijfelachtig of beide doctrines ooit echt tot 
het volkenrechtelijk gewoonterecht hebben behoord. De statenpraktijk laat zien 
dat staten die een van beide standpunten aanhingen, uiteindelijk vaak kozen 
voor het sluiten van verdragen met andere oeverstaten, waarbij sprake was van 
een redelijke en billijke verdeling van het beschikbare water.

Meer en meer deed de gedachte opgang dat, waar meerdere staten belangen heb-
ben bij een internationale waterloop, de notie van een ongestoord gebruik van 
die waterloop onhoudbaar is. Tegenwoordig vigeert dan ook – zowel in de sta-
tenpraktijk, de rechtspraak als in de doctrine – een derde theorie, namelijk die 
van de beperkte territoriale soevereiniteit. Volgens deze theorie hebben oe-
verstaten in beginsel gelijke rechten op een internationale waterloop en moeten 
ze de rechten van anderen respecteren. De soevereiniteit van staten is beperkt in 
die zin dat het gebruik van een territoir niet zodanig mag zijn, dat aanzienlijke 
schade wordt berokkend aan andere staten.45

Hoewel de theorie van beperkte territoriale soevereiniteit het beste de staten-
praktijk van vandaag de dag weergeeft, heeft zich nog een vierde theorie ontwik-
keld die van belang is voor de stand van zaken in het volkenrecht ten aanzien van 
internationale waterlopen: de theorie van een ‘gemeenschap van belangen’ 
van oeverstaten.

In 1929 bepaalde het Permanent Hof van Internationale Justitie:46

‘[W]hen consideration is given to the manner in which States have regarded 
the concrete situations arising out of the fact that a single waterway traverses 
or separates the territory of more than one State, and the possibility of fulfil-
ling the requirements of justice and the considerations of utility which this 
fact places in relief, it is at once seen that a solution of the problem has been 
sought not in the idea of a right of passage in favour of upstream States, but in 
that of a community of interest of riparian States. This community of interest 
in a navigable river becomes the basis of a common legal right, the essential 
features of which are the perfect equality of all riparian States in the use of the 
whole course of the river and the exclusion of any preferential privilege of any 
one riparian State in relation to the others’.

Dit standpunt, dat er sprake is van een gedeeld belang tussen alle oeverstaten 
hetgeen de basis vormt voor een algehele gelijkheid van de oeverstaten, is la-
ter bekrachtigd voor ook andere gebruiken van internationale waterlopen dan 

44 McCaffrey 2001, p. 130.
45 McCaffrey 2001, p. 137-138.
46 PCIJ 10 september 1929, Judgement nr. 16, Territorial Jurisdiction of the International Commission 

of the River Oder, PCIJ Ser. A nr. 23, p. 27.
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scheepvaart, door het Internationaal Gerechtshof in de GabčikovoNagymaros
zaak.47 Deze gemeenschap van belangen strekt zich uit tot alle zijlopen en ook tot 
het met de internationale waterloop in verbinding staande grondwater.48

Ondanks bovenstaande uitspraak van het Permanent Hof van Internationale 
Justitie, zijn de precieze juridische gevolgen van deze theorie tot op heden nog 
niet geheel duidelijk.49 In elk geval versterkt deze de theorie van beperkte ter-
ritoriale soevereiniteit.50 Als verschil tussen beide kan genoemd worden dat de 
theorie van de gemeenschap van belangen van oeverstaten sterk de nadruk legt 
op gedeeld beheer en gezamenlijke actie en de theorie van absolute soevereini-
teit daarentegen vooral unilaterale onthouding benadrukt (om geen aanzienlijke 
schade te veroorzaken), hetgeen een geheel andere invalshoek vormt. Hoewel ze 
dus niet de bron is van directe juridische verplichtingen, geeft de theorie van een 
gemeenschap van belangen de stand van zaken in verhoudingen tussen oeversta-
ten goed weer en komt ze bovendien tot uitdrukking in de vele overeenkomsten 
die wereldwijd zijn aangegaan omtrent het gemeenschappelijk beheer van inter-
nationale waterlopen.51

4  De relevante verplichtingen van het internationale recht

Volgens artikel 38 lid 1 van het statuut van het Internationaal Gerechtshof kent 
het internationale recht de volgende rechtsbronnen: verdragen, gewoonterecht, 
en algemene rechtsbeginselen. Hiernaast worden rechterlijke beslissingen en 
de doctrine als additionele kenbronnen genoemd. Hieronder worden vier ver-
plichtingen besproken waarop staten zich voor een rechter kunnen beroepen om 
grensoverschrijdende waterproblematiek tegen te gaan: het beginsel van rede-
lijk en billijk gebruik van een internationale waterloop, het verbod aanzienlijke 
schade te veroorzaken in een andere oeverstaat, de verplichting ecosystemen/
het milieu te beschermen en het voorzorgsbeginsel. Deze verplichtingen maken 
deel uit van het internationaal gewoonterecht en zijn opgenomen in verdragen. 
De volgende voor Nederland relevante verdragen komen hieronder aan bod: Het 
VN-waterlopenverdrag, het Verdrag van Helsinki en het Rijnverdrag.52 Verder ko-

47 ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije).
48 McCaffrey 2001, p. 165.
49 McCaffrey 2001, p. 171.
50 McCaffrey 2001, p. 165.
51 McCaffrey 2001, p. 172.
52 Het Maasverdrag en het Scheldeverdrag bevatten geen concrete verplichtingen waarop een lidstaat 

zich voor de rechter kan beroepen, behalve bepalingen met betrekking tot samenwerking. Om deze 
reden komen deze verdragen hier niet aan bod. Voor een bespreking van de verdragen wordt ver-
wezen naar hoofdstuk 5.
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men nog kort de Berlin-rules van 2004 van de ILA53 (hierna: ILA-rules) aan bod. 
Zij vormen een gezaghebbende, actuele codificatie van het gewoonterecht.54

In december 1970 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
Resolutie 2669 (XXV) aan, met betrekking tot internationale waterlopen, volgens 
welke de International Law Commission de opdracht kreeg een Draft Convention 
te maken, waarin het internationale recht met betrekking tot internationale wa-
terlopen werd gecodificeerd en verder ontwikkeld. In juni 1994 was het ontwerp 
klaar en werd het naar de Algemene Vergadering van de VN gestuurd.55 Na drie 
jaar onderhandelen nam de Algemene Vergadering op 21 mei 1997 het hieruit 
ontstane waterlopenverdrag aan, hierna het VN-waterlopenverdrag genoemd.56 
Het verdrag is nog niet in werking getreden.

Het juridisch regime voor internationale waterlopen, zoals neergelegd in het 
VN-waterlopenverdrag, is grotendeels gebaseerd op internationaal gewoon-
terecht, zoals dat blijkt uit de ontwikkeling van regels en beginselen, afgeleid 
uit de statenpraktijk en patronen van verdragen over vele eeuwen.57 Volgens de 
Preambule is het doel van het verdrag ‘de internationale waterlopen te gebrui-
ken, te ontwikkelen, te behouden, te beheren en te beschermen en het optimale 
en duurzame gebruik daarvan voor de huidige en toekomstige generaties te be-
vorderen’. Het gaat om een kaderverdrag met materiële en procedurele regels, 
die in latere overeenkomsten overgenomen of aangepast kunnen worden.58 
Hoewel het VN-waterlopenverdrag nog niet in werking is getreden,59 vormt de 
hieronder beschreven inhoud dus wel degelijk geldend recht, ook voor staten die 
geen partij zijn bij het verdrag, aangezien het verdrag grotendeels een codificatie 
vormt van het reeds geldende gewoonterecht.60 

Het Verdrag van Helsinki61 trad in werking in 1996 en is (onder meer) gera-
tificeerd door de lidstaten van de EU alsmede door de EU zelf. Het huidige 

53 The Berlin Rules on Water Resources. Vierde rapport van de Berlin Conference 2004 over Water 
Resources Law van de International Law Association.

54 En maken daarmee deel uit van de doctrine als additionele kenbron van het internationale recht.
55 Zie (1997) 2(2) 1994 Yearbook International Law Commission, bij 88.
56 Verdrag inzake het recht betreffende het gebruik van internationale waterlopen anders dan voor de 

scheepvaart, 21 mei 1997, New York, Trb. 2000, 104.
57 Freestone & Salman 2007, p. 338 & 350.
58 Freestone & Salman 2007, p. 351 en de Preambule bij het verdrag.
59 Er zijn 35 ratificaties nodig voordat het verdrag in werking treedt. Tot op heden hebben slechts 19 

landen, waaronder Nederland, het verdrag geratificeerd.
60 Zie McCaffrey 2001, p. 300. Zie tevens ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project 

(Hongarije/Slowakije), r.o. 85.
61 Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internatio-

nale meren, Helsinki 17 maart 1992, Trb. 1992, 199.
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Rijnverdrag62 trad in werking in 2003. Naast Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland en Zwitserland is ook de EU partij bij het verdrag.63

4.1  Redelijk en billijk gebruik

Op grond van het internationaal gewoonterecht is een staat, op wiens grond-
gebied een deel van een internationale waterloop ligt, verplicht die waterloop 
op een redelijke en billijke wijze te gebruiken. Dit betekent dat elke oeverstaat 
recht heeft op een redelijk en billijk deel van het gebruik en de voordelen van 
de waterloop en tevens dat elke oeverstaat verplicht is op redelijke en billijke 
wijze te participeren in de ontwikkeling van de waterloop, met het oog op het 
bereiken van een optimaal en duurzaam gebruik en voordeel ervan. Elke staat 
dient rekening te houden met de belangen van andere betrokken oeverstaten. 
Wanneer een staat unilateraal de controle neemt over een internationale wa-
terloop, gaat hij daarmee in tegen de proportionaliteit die vereist is onder het 
internationale recht.64 Het beginsel ziet voornamelijk op de allocatie van water 
onder oeverstaten.65 Tevens kan echter betoogd worden dat het een redelijke en 
billijke verdeling van de verontreinigingsruimte van de waterloop behelst.66 Elke 
staat heeft recht op een redelijk en billijk deel van de voordelen die uit de inter-
nationale waterloop voortvloeien.67 Dit omvat ook de mogelijkheid het water te 
verontreinigen.

Het beginsel is verankerd in artikel 5 van het VN-waterlopenverdrag en vindt zijn 
oorsprong in de theorie van beperkte territoriale soevereiniteit en ook in die van 
de gemeenschap van belangen van oeverstaten, die leidt tot gelijke rechten voor 
alle oeverstaten.68 Dat het beginsel deel uitmaakt van het internationaal gewoon-
terecht, is ook uitgedrukt in artikel 12 van de ILA-rules. Alle oeverstaten hebben 
een belang bij het water van de internationale waterloop en deze belangen moe-
ten zo goed mogelijk met elkaar verzoend worden, waarbij het doel een billijke 
verdeling van het water is.69 Het beginsel komt tevens terug in artikel 2 lid 2 sub c 
van het Verdrag van Helsinki. Volgens het VN-waterlopenverdrag is het doel van 
het beginsel het bereiken van een optimaal en duurzaam gebruik van de water-
loop. Tevens is het doel het bereiken van een optimaal voordeel van het gebruik 
voor de gezamenlijke oeverstaten. De verdeling van het gebruik van de water-

62 Verdrag inzake de bescherming van de Rijn, Bern 12 april 1999, Trb. 1999, 139.
63 Zie 2000/706/EG, Besluit van de Raad van 7 november 2000 betreffende de sluiting namens de 

Gemeenschap van het Verdrag inzake de bescherming van de Rijn, Pb EG. 2000, L 298, p. 0030.
64 ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije), r.o. 85.
65 McCaffrey 2001, p. 325.
66 Zie ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije), r.o. 146. Zie ook 

McCaffrey p. 325 en 386.
67 McCaffrey 2001, p. 331-332.
68 McCaffrey 2001, p. 326 & 329.
69 US Supreme Court 4 mei 1931, New Jersey vs New York, 283 US 336 (1931).
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loop is voorwerp van een soort nutsmaximalisatie. In de woorden van Tanzi en 
Arcari: ‘The idea of equitable sharing is to provide the maximum benefit to each 
basin State from the uses of the waters with the minimum detriment to each’.70

Het is vervolgens de vraag hoe een redelijke en billijke verdeling van het water 
in de praktijk uit zal pakken. Welk land heeft recht op welk deel van de gebruiks-
ruimte? Zoals reeds in de inleiding gemeld is, kan daarbij als uitgangspunt de 
gelijkheid van de rechten van de oeverstaten dienen. Deze gelijkheid van rechten 
heeft echter niet noodzakelijkerwijze een gelijke verdeling tot gevolg. Het geeft 
slechts aan dat niet een staat een superieure claim heeft op het water boven an-
dere oeverstaten.71 Ook het feit dat een rivier ontspringt in een bepaalde oever-
staat geeft die staat niet meer rechten dan andere staten.72 Tevens is bestaand 
gebruik niet a priori vrij van beperking.73

Ingevolge artikel 6 lid 1 van het VN-waterlopenverdrag dient voor een redelijk en 
billijk gebruik rekening gehouden te worden met alle factoren en omstandighe-
den ter zake, waaronder:74

 • de geografische, hydrografische, hydrologische, klimatologische, ecologische 
en andere factoren van natuurlijke aard;

 • de sociale en economische behoeften van de betrokken oeverstaten;
 • de bevolking die in elke oeverstaat afhankelijk is van de waterloop;
 • de effecten van het gebruik van de waterloop in een oeverstaat op andere 

oeverstaten;
 • het bestaande en mogelijke gebruik van de waterloop;
 • het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en het economisch gebruik van 

de waterrijkdommen van de waterloop en de kosten van maatregelen die 
daartoe zijn getroffen;

 • de aanwezigheid van alternatieven, van vergelijkbare waarde, voor een speci-
fiek voorziend of bestaand gebruik.

Uit empirisch onderzoek blijkt dat dit de daadwerkelijke factoren zijn die de al-
locatie van het water beïnvloeden in specifieke grensoverschrijdende waterver-
dragen.75

70 Tanzi & Arcari 2001, p. 99.
71 Art. 10 VN-waterlopenverdrag. Zie ook McCaffrey 2001, p. 331. Dit wordt anders indien staten in 

een overeenkomst anders hebben bepaald, zie art. 10 lid 1 van het Verdrag.
72 US Supreme Court 13 december 1982, Colorado vs New Mexico, 459 US 176, 183 (1982), p. 323.
73 McCaffrey 2001, p. 337 & 339.
74 VN-waterlopenverdrag, art. 6 lid 1. Zie tevens art. 13 ILA-rules. Vergelijk ook US Supreme Court 

11 juni 1945, Nebraska vs Wyoming, 325 US 589 (1945) en US Supreme Court 13 december 1982, 
Colorado vs New Mexico, 459 US 176, 183 (1982), p. 184-185.

75 Zie het commentaar bij art. 13 ILA-rules.
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Het is dus op voorhand niet te zeggen wat redelijk en billijk is in een bepaald 
geval; het gaat om een flexibel principe.76 Bovendien is een redelijke en billijke 
verdeling tijdsgebonden. Een verandering in het gebruik van een van de oever-
staten kan gevolgen hebben voor de verdeling onder de overige oeverstaten.77

4.2  Geen aanzienlijke schade toebrengen

Op grond van artikel 7 van het VN-waterlopenverdrag moeten oeverstaten van 
een internationale waterloop alle passende maatregelen nemen om te voorko-
men dat aanzienlijke schade wordt veroorzaakt bij andere oeverstaten. Indien 
tóch aanzienlijke schade wordt veroorzaakt, hebben staten de plicht deze schade 
zo klein mogelijk te houden en eventueel de gelaedeerde staat hiervoor te com-
penseren.

De verplichting geen schade toe te brengen komt – wat betreft schade in de vorm 
van verontreiniging – ook terug in het Verdrag van Helsinki. Op grond van ar-
tikel 2 lid 1 van dat verdrag nemen de partijen alle passende maatregelen om 
grensoverschrijdende effecten te voorkomen, te beheersen en te verminderen. 
Onder ‘grensoverschrijdende effecten’ wordt ‘ieder wezenlijk nadelig effect op 
het  milieu’ verstaan. Dat dit beginsel deel uitmaakt van het internationaal ge-
woonterecht, volgt ook uit artikel 16 van de ILA-rules.

De verplichting om geen schade te veroorzaken is een van de meest primaire 
beginselen van internationaal recht en past – net als het beginsel van redelijk 
en billijk gebruik – in de theorie van beperkte territoriale soevereiniteit. De ver-
plichting komt het meest prominent naar voren in de Trail Smelter-zaak, waarin 
het arbitragetribunaal overwoog:78

‘Under the principles of internationale law (…) no State has the right to use 
or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes 
in or to the territory of another or the properties or persons therein, when 
the case is of serious consequence and the injury is established by clear and 
convincing evidence.’

Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van het VN-waterlopenverdrag blijkt 
het om een zorgplicht te gaan.79 Het is voldoende dat oeverstaten bepaalde 

76 US Supreme Court 13 december 1982, Colorado vs New Mexico, 459 US 176, 183 (1982) en 
McCaffrey 2001, p. 341.

77 McCaffrey 2001, p. 345.
78 Trail Smelter Arbitration, 16 maart 1938 en 11 maart 1941, UN Reports of International Arbitral 

Awards, Volume III, pp. 1905-1982, p. 1965. Hoewel het een geval van grensoverschrijdende lucht-
vervuiling betreft, gaat het om een analoog probleem als bij problematiek die zich verplaatst in een 
internationale waterloop (McCaffrey 2001, p. 354).

79 Working Group Report, UN Doc. A/51/869, p. 5. Zie ook McCaffrey 2001, p. 380.
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 maatregelen nemen om de schade te voorkomen en is niet vereist dat de schade 
ook daadwerkelijk voorkomen wordt.80 Volgens Nollkaemper is dat ook voor de 
verplichting zoals opgenomen in het Verdrag van Helsinki het geval.81

Hieronder wordt aangegeven wat bedoeld wordt met de term ‘aanzienlijke 
schade’. ‘Schade’ is een breed begrip. Het kan gaan om een vermindering van de 
hoeveelheid water, hetgeen gevolgen heeft voor, bijvoorbeeld, de gezondheid, de 
industrie, de eigendom, de landbouw, of het milieu in de getroffen staat. Ook kan 
schade het gevolg zijn van vervuiling, obstructie van vismigratie, veranderingen 
in de hydromorfologie, handelingen die het ecosysteem beïnvloeden, enz. Het 
Verdrag van Helsinki noemt als voorbeelden effecten op de gezondheid en de 
veiligheid van de mens, voor de flora, de fauna, de bodem, de lucht, het water, het 
klimaat, het landschap en historische monumenten of andere fysieke structuren, 
of voor de samenhang tussen deze aspecten; ook worden bedoeld effecten op het 
cultureel erfgoed of voor de sociaal-economische omstandigheden voortvloei-
end uit veranderingen in die aspecten (art. 1 lid 2). Elk negatief effect dat door 
de internationale waterloop getransporteerd wordt naar de getroffen staat moet 
kortom vermeden worden. Hoewel artikel 7 van het VN-waterlopenverdrag dit 
wel aangeeft, hoeft het volgens McCaffrey niet te gaan om gebruik van de water-
loop door de schadeveroorzakende staat, maar kan elke handeling in beginsel 
onder het verbod vallen.82 Volgens het Verdrag van Helsinki gaat het om schade 
‘die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit die geheel of gedeelte-
lijk plaatsvindt binnen een gebied onder de rechtsmacht van een [oeverstaat]’ 
(art. 1 lid 2). Ook hier geldt niet de beperking dat het moet gaan om het gebruik 
van de waterloop zelf.

Welke schade ‘aanzienlijk‘ is, (of ‘wezenlijk nadelig’ in de woorden van het 
Verdrag van Helsinki) verschilt van geval tot geval en hangt af van de omstandig-
heden (ook van het gebruik van de internationale waterloop door de gelaedeerde 
staat).83 Volgens de totstandkomingsgeschiedenis van het VN-waterlopenverdrag 
moet de schade wel aangetoond kunnen worden door objectief bewijs.84 Het gaat 
dus om een subjectief begrip binnen objectieve marges.85

80 McCaffrey 2001, p. 372 e.v.
81 Nollkaemper 1993, p. 41.
82 McCaffrey 2001, p. 348-349. Hij doet hierbij een beroep op de statenpraktijk. Aangezien het VN-

waterlopenverdrag niet op zichzelf bindend recht is, maar slechts in zoverre het een codificatie 
vormt van bestaand volkenrechtelijk gewoonterecht, moet mijns inziens aan de statenpraktijk een 
groter gewicht worden toegekend dan aan de letterlijke tekst van het Verdrag, voor zover deze twee 
van elkaar verschillen.

83 McCaffrey 2001, p. 369-370.
84 Commentaar bij art. 7, Yb ILC 1988, volume II (deel 2), p. 36.
85 Nollkaemper 1993, p. 38.
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4.3  Internationale waterlopen en hun ecosystemen beschermen

Op grond van artikel 21 lid 2 van het VN-waterlopenverdrag zorgen de oeversta-
ten van een internationale waterloop voor de voorkoming en beheersing van de 
verontreiniging van die waterloop die mogelijk aanzienlijke schade veroorzaakt 
aan andere oeverstaten of hun milieu. Naast het belang van oeverstaten, wordt 
hier het natuurbelang van de ecosystemen die met de waterloop samenhangen, 
beschermd. Volgens de totstandkomingsgeschiedenis gaat het hier om een spe-
cifieke toepassing van de artikelen 5 (redelijk en billijk gebruik) en 7 (verbod 
aanzienlijke schade te veroorzaken).86 Gebruik van een internationale waterloop 
kan daarmee niet alleen onredelijk en onbillijk zijn in relatie tot het gebruik van 
andere staten, maar ook in relatie tot natuurbelangen. Wanneer verontreiniging 
leidt tot aanzienlijke schade aan het milieu, is sprake van een onredelijk en onbil-
lijk gebruik.87 Zelfs wanneer de schade geen grensoverschrijdende effecten heeft, 
zijn staten verplicht de ecosystemen van internationale waterlopen te bescher-
men en te behouden (art. 20). De verplichting verontreiniging te voorkomen en 
te beheersen is een inspanningsverplichting.88

De verplichting ecosystemen te beschermen is ook neergelegd in het Verdrag 
van Helsinki. Op grond van artikel 2 lid 2 dienen de oeverstaten alle passende 
maatregelen te nemen ter voorkoming, beheersing en vermindering van (grens-
overschrijdende) waterverontreiniging, met als doel te komen tot een ecologisch 
verantwoord en rationeel waterbeheer, het behoud van watervoorkomens, de 
bescherming van het milieu en het behoud en herstel van ecosystemen. Deze 
verplichting dient mede om het redelijke en billijke gebruik van de waterloop 
te waarborgen (art. 2 lid 2 onder c). Ook artikel 8 van de ILA-rules bevat de ver-
plichting milieuschade te voorkomen of te beperken.

In meer concrete vorm bevat ook het Rijnverdrag verplichtingen die het eco-
systeem moeten beschermen. Zo bepaalt artikel 5 lid 4 onder meer dat partijen 
garanderen dat het lozen van gevaarlijke stoffen geleidelijk wordt verminderd 
(sub b) en dat het lozen van afvalwater dat de waterkwaliteit kan beïnvloeden 
onderworpen is aan een voorafgaande vergunning of aan een algemeen ver-
bindende regeling waarin grenswaarden voor de emissies worden vastgelegd 
(sub a). Deze verplichtingen moeten gezien worden in het licht van de doelstel-
ling van het verdrag, te weten (art. 3): de duurzame ontwikkeling van het ecosys-
teem van de Rijn.

86 ILC Report 1994, p. 122.
87 McCaffrey 2001, p. 385-386. Anders: Nollkaemper 1993, p. 63.
88 McCaffrey 2001, p. 394-395.
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4.4  Het voorzorgsbeginsel

Net als het beginsel van redelijk en billijk gebruik en het verbod aanzienlijke 
schade te veroorzaken, maakt het voorzorgsbeginsel deel uit van het internatio-
naal gewoonterecht.89 In die hoedanigheid is het juridisch bindend voor alle sta-
ten. Ook het Verdrag van Helsinki en het Rijnverdrag verwijzen naar het beginsel 
(in respectievelijk art. 2 lid 5 sub a en art. 4, aanhef en onder a), maar definiëren 
niet welke verplichting hieruit voortvloeit. Dat dit beginsel ook deel uitmaakt 
van het specifieke internationaal gewoonterecht ten aanzien van internationale 
waterlopen, komt tot uitdrukking in artikel 23 van de ILA-rules.

Op basis van een omvangrijke analyse komt Trouwborst in zijn proefschrift tot 
de conclusie dat uit het beginsel de volgende verplichting voortvloeit:90 wanneer 
er, op basis van de best beschikbare informatie, redelijke gronden zijn om te vre-
zen voor ernstige en/of onomkeerbare milieuschade, moet een staat effectieve 
en proportionele actie ondernemen om die schade te voorkomen en/of tegen te 
gaan, mede in situaties van wetenschappelijke onzekerheid aangaande de oor-
zaak, omvang en/of waarschijnlijkheid van de mogelijke schade.

Hieruit volgt dat een lidstaat actie moet ondernemen, wanneer het risico op en 
de ernst van de schade een bepaalde drempel overschrijdt. Ten eerste moet de 
verwachte schade dus waarschijnlijk zijn (op redelijke gronden te verwachten). 
Schade die op puur hypothetische gronden verwacht wordt, hoeft niet met actie 
bestreden te worden. Onzekerheid over de precieze verwachting van de schade 
kan echter nooit een excuus zijn. Ten tweede moet de schade ernstig of onom-
keerbaar zijn. Ook schade die niet ernstig is, hoeft niet bestreden te worden. 
Schade kan bijvoorbeeld onomkeerbaar zijn, wanneer dat op praktische gron-
den zo is, bijvoorbeeld wanneer meerdere generaties nodig zouden zijn om de 
schade ongedaan te maken. Indien de te verwachten schade zo ernstig zou zijn, 
dat een bestaande norm (bijvoorbeeld een waterkwaliteitsnorm) zou worden 
geschonden, dan bestaat er een (weerlegbaar) vermoeden dat het gaat om ern-
stige schade.91 Alle soorten schade vallen onder het beginsel.92

De door de staten getroffen maatregelen moeten effectief en proportioneel zijn. 
Effectief betekent dat actie ondernomen moet worden die het milieu doeltref-
fend beschermt. Proportionaliteit vereist dat de handelwijze correspondeert met 
de waarschijnlijkheid en ernst van de schade. Hoe waarschijnlijk of ernstiger de 
schade, hoe strenger de maatregelen moeten zijn.93

89 Trouwborst 2006, p. 8-9 & 353.
90 Trouwborst 2006, p. 159.
91 Trouwborst 2006, p. 356.
92 Trouwborst 2006, p. 39 e.v.
93 Trouwborst 2006, p. 147 e.v.



Hoofdstuk 6

269

4.5  De verhouding tussen de verplichtingen

4.5.1  Het beginsel van redelijk en billijk gebruik, het schadeverbod en het milieu

4.5.1.1  Het probleem: een mogelijke botsing tussen twee beginselen
Het beginsel van een redelijk en billijk gebruik en het verbod geen aanzienlijke 
schade te veroorzaken zijn beide van toepassing op conflicten tussen staten over 
internationale waterlopen. Wanneer beide plichten op een concrete casus wor-
den toegepast, kunnen zij echter tot verschillende uitkomsten leiden. Dit wordt 
duidelijk met behulp van een voorbeeld. Stel dat een bovenstroomse oeverstaat 
nog niet zijn redelijk en billijk deel van een internationale waterloop gebruikt en 
dit op enig moment wel gaat doen, bijvoorbeeld door via irrigatie water aan de 
waterloop te onttrekken of door het in gebruik nemen van industrie het water 
in de waterloop te vervuilen. Op dat moment is het goed mogelijk dat deze staat 
aanzienlijke schade toebrengt aan een andere, in dit geval benedenstroomse, oe-
verstaat. Dat zou een overtreding van het verbod zijn geen aanzienlijke schade te 
veroorzaken, maar in lijn met het beginsel van redelijk en billijk gebruik.94 Voor 
een rechter zou de bovenstroomse staat zich op het ene beginsel beroepen en de 
benedenstroomse staat zich op het andere. Het is de vraag wat de rechter dan zal 
oordelen en hoe beide beginselen zich tot elkaar verhouden. Heeft een van beide 
beginselen voorrang boven het andere? Of leidt een combinatie van de twee tot 
een ander resultaat?

Het hierboven beschreven VN-waterlopenverdrag heeft beide beginselen geïn-
corporeerd en bevat ook bepalingen over de relatie daartussen en over de relatie 
van beide beginselen met de verplichting ecosystemen te beschermen. Het regi-
me hiervoor is vervat in de artikelen 5, 6, 7 en 10. Het regelen van die verhouding 
was een van de belangrijkste punten in het verdrag,95 maar de interpretatie van 
het verdrag is op dit punt niet eensluidend. Er is tot op heden in de literatuur geen 
overeenstemming over welk van de twee beginselen het hoogste in rang is; het 
gaat om een ‘ongrijpbaar’ vraagstuk, in de woorden van Freestone en Salman.96 
Sommige benedenstroomse staten zien in de regeling die in het verdrag is getrof-
fen een voorrang voor het beginsel van een redelijk en billijk gebruik en daar-
mee een voordeel voor bovenstroomse staten. Andersom zien sommige boven-
stroomse staten in het verdrag een voorkeur voor het verbod geen aanzienlijke 
schade te veroorzaken en daarmee een voordeel voor benedenstroomse staten. 
Dit is een van de belangrijkste redenen dat het proces van ratificatie is vastgelo-

94 Zie ook McCaffrey 2001, p. 328-329.
95 Freestone & Salman 2007, p. 338 en 351.
96 Freestone & Salman 2007, p. 351.
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pen en het verdrag nog steeds niet in werking is getreden.97 Zoals hierboven al 
is vermeld, doet dat echter niet af aan het belang van de inhoud van het verdrag.

Hieronder wordt de mening van een aantal auteurs weergegeven over de ver-
houding tussen beide verplichtingen en de relatie tot de bescherming van eco-
systemen. Daarbij komt tevens de interpretatie van het verdrag op dit punt ter 
sprake. Het onderwerp wordt afgesloten met enkele conclusies.

4.5.1.2  De oplossing volgens McCaffrey
McCaffrey probeert, via een uitgebreide analyse van de wereldwijde statenprak-
tijk, jurisprudentie en verdragen, beide beginselen met elkaar in overeenstem-
ming te brengen. Volgens hem is het beginsel van een redelijk en billijk gebruik 
het overkoepelende beginsel van het internationale recht ten aanzien van inter-
nationale waterlopen.98 Het ligt daarmee voor de hand het verbod geen aanzien-
lijke schade toe te brengen in dat licht te interpreteren.

Hij doet dat door een nadere invulling van het begrip ‘schade’ te geven en de reik-
wijdte ervan enigszins in te perken. Volgens McCaffrey is niet elke aanzienlijke 
schade verboden, maar slechts onredelijke/onbillijke schade. Het gaat niet zo-
zeer om de feitelijke schade, maar om schade aan een rechtens beschermd  belang 
van een andere oeverstaat. Dat rechtens beschermde belang is precies het re-
delijk en billijk deel van het gebruik van de internationale waterloop waar die 
staat recht op heeft.99 Het is een staat dus toegestaan schade (zelfs aanzienlijke 
schade) te veroorzaken, zolang dit geen inbreuk maakt op de redelijke en billijke 
portie van het gebruik van de internationale waterloop van de gelaedeerde staat. 
Daarnaast is, volgens McCaffrey, bepaalde schade per definitie onredelijk/onbil-
lijk, zoals schade die de menselijke gezondheid bedreigt, of schade die onherstel-
baar of langdurig is.100

Wanneer een staat schade leidt door het gebruik van een internationale water-
loop door een andere staat, dient deze gelaedeerde staat de schade aan te tonen. 
In dat geval verschuift de bewijslast vervolgens naar de schadeveroorzakende 
staat om aan te tonen dat het gebruik dat de schade veroorzaakt binnen het naar 
de standaarden van redelijkheid en billijkheid toegestane gebruik valt en dat de 
gelaedeerde staat nog steeds een redelijke en billijke portie van het gebruik van 
de waterloop geniet.101

97 Freestone & Salman 2007, p. 352.
98 En daarmee niet het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken. McCaffrey 2001, p. 346.
99 McCaffrey 2001, p. 365 en 370-371. Hij verwijst naar US Supreme Court 13 mei 1907, Kansas vs 

Colorado, 206 US 46 (1907), p. 104 en de Donauversinkung-zaak, Duits Staatsgerichtshof 18 juni 
1927, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, volume 116, appendix, p. 18-45.

100 McCaffrey 2001, p. 365.
101 McCaffrey 2001, p. 366.
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Het schadebegrip wordt hier dus beschouwd als een van de factoren in de bepa-
ling van een redelijk en billijk gebruik.102 De verplichting geen aanzienlijke scha-
de te veroorzaken is daarmee een op zichzelf staand beginsel dat het beginsel 
van redelijk en billijk gebruik ondersteunt en aanvult.103

4.5.1.3  De oplossing volgens Nollkaemper
Nollkaemper onderkent dat de bovenstaande positie die McCaffrey inneemt, in-
derdaad ook is betrokken tijdens het voorbereidende werk van de ILC. Volgens 
hem zat hierachter de beleidsoverweging dat, wanneer het verbod aanzienlijke 
schade te veroorzaken zou prevaleren boven het beginsel van redelijk en billijk 
gebruik, dit de ontwikkeling van oeverstaten zou tegenhouden. Daarnaast zou de 
toepassing van slechts het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken, kunnen 
leiden tot onredelijke/onbillijke resultaten.104

Vervolgens betoogt hij echter dat de door McCaffrey voorgestane ordening van 
principes, waarbij het beginsel van een redelijk en billijk gebruik boven het ver-
bod aanzienlijke schade te veroorzaken wordt geplaatst, niet van toepassing is 
op grensoverschrijdende waterverontreiniging.105 Hoewel de belangen van sta-
ten via het beginsel van redelijk en billijk gebruik voldoende aan bod komen, is 
dat niet het geval voor natuurbelangen. De ordening zoals McCaffrey die voor-
staat, zou dan ook – volgens Nollkaemper – leiden tot een te zwakke bescher-
ming van het milieu tegen verontreiniging. Dit speelt vooral bij preventieve be-
scherming een rol. Aangezien het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken veel 
specifieker is dan de op voorhand flexibele en nogal vage verdeling van redelijke 
en billijke gebruiksporties, zal het staten er eerder van weerhouden het water te 
verontreinigen.106

Volgens Nollkaemper komen bovenstaande argumenten steeds vaker terug in de 
statenpraktijk en is, in het geval van waterverontreiniging, de verplichting geen 
aanzienlijke schade te veroorzaken superieur aan het beginsel van redelijk en 
billijk gebruik en kan het gebruik van een waterloop nooit redelijk en billijk zijn, 
als dit aanzienlijke (feitelijke) schade veroorzaakt in andere oeverstaten.107

Voor zover het gebruik van een waterloop slechts schade veroorzaakt die niet 
‘significant’ is, kan dat gebruik wel op een redelijke en billijke wijze verdeeld 
worden over de oeverstaten van een internationale waterloop en is bepaald ge-

102 Zoals ook terugkomt in art. 6 lid 1 sub d van het VN-waterlopenverdrag.
103 McCaffrey 2001, p. 348.
104 Nollkaemper 1993, p. 66-67.
105 De ordening is wel van toepassing op het gebruik van internationale waterlopen in het algemeen. 

Nollkaemper 1993, p. 67-69.
106 Nollkaemper 1993, p. 68.
107 Nollkaemper 1993, p. 68-69.
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bruik op basis van dat beginsel dus verboden.108 Het beginsel van redelijk en bil-
lijk gebruik heeft zo dus een aparte plaats naast het verbod aanzienlijke schade 
te veroorzaken. Komt de schade echter boven de grens van ‘significantie’, dan 
moet het beginsel wijken voor het verbod die schade te veroorzaken.

4.5.1.4  De oplossing volgens Freestone & Salman
Freestone en Salman erkennen dat er in de literatuur geen overeenstemming 
bestaat omtrent de verhouding tussen beide beginselen en richten zich vervol-
gens puur op de tekst van het VN-waterlopenverdrag om tot een eigen oordeel 
over de verhouding te komen. Volgens hen volgt uit de tekst van de artikelen 5, 
6 en 7 van het verdrag dat, in tegenstelling tot hetgeen Nollkaemper beweert, 
het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken wel degelijk ondergeschikt is aan 
het beginsel van redelijk en billijk gebruik.109 Ten eerste zijn enkele factoren uit 
artikel 6, die mede bepalen of een gebruik redelijk en billijk is, gerelateerd aan 
het veroorzaken van schade (met name art. 6 lid 1 sub d).110 Dit zou veronderstel-
len dat het veroorzaken van schade slechts een van de factoren is om te bepalen 
of een gebruik redelijk en billijk is. De andere factoren kunnen bepalen dat een 
gebruik waarbij schade wordt veroorzaakt, dan alsnog redelijk en billijk is. Ten 
tweede houdt artikel 7 – waarin het verbod is geregeld – de mogelijkheid open 
dat in sommige gevallen het veroorzaken van aanzienlijke schade is toegestaan, 
bijvoorbeeld wanneer daar compensatie tegenover staat.

4.5.1.5  De oplossing volgens Tanzi & Arcari
Net als Freestone en Salman kijken Tanzi en Arcari alleen naar de tekst van het 
VN-waterlopenverdrag om de verhouding tussen de beide beginselen te beschrij-
ven. Anders dan de overige hier besproken auteurs echter, betogen zij dat er niet 
een zodanig conflict is tussen het beginsel van een redelijk en billijk gebruik en 
het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken, dat dit ertoe moet leiden dat een 
van beide beginselen moet wijken voor het andere beginsel en dat andere be-
ginsel absolute voorrang heeft.111 Zij betogen dat beide beginselen met elkaar in 

108 Nollkaemper 1993, p. 65.
109 Freestone & Salman 2007, p. 352.
110 Vergelijk noot 62.
111 Zij geven daarvoor drie argumenten (Tanzi & Arcari 2001, p. 175-178): Ten eerste is het zo dat beide 

beginselen de status van internationaal gewoonterecht hebben. Op grond hiervan zou het logisch 
onmogelijk zijn dat twee regels die onderling niet compatibel zijn naast elkaar bestaan. Beide be-
ginselen moeten dus, logisch gezien, met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. 
Tanzi en Arcari erkennen dat het beginsel van een redelijk en billijk gebruik zich heeft ontwikkeld 
vanuit conflicten over waterkwantiteit, voordat het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken 
ontstond, dat zich voornamelijk richt op grensoverschrijdende verontreiniging. Het staat echter 
vast dat het beginsel van redelijk en billijk gebruik ook na de komst van het verbod aanzienlijke 
schade te veroorzaken nog bestaansrecht heeft, getuige bijvoorbeeld de huidige artikelen 5 en 6 
van het VN-waterlopenverdrag en het oordeel van het Internationaal Gerechtshof in de Gabčikovo-
Nagymaroszaak. Ten tweede ondersteunen ook de artikelen van het verdrag de conclusie dat beide 
beginselen compatibel zijn. Zij lijken geschreven te zijn op een manier die precies hetzelfde gewicht 
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overeenstemming kunnen worden gebracht en komen daarbij tot een soortge-
lijke oplossing als McCaffrey voorstaat.

Tanzi en Arcari geven aan dat het in elk geval niet zo is dat volgens het verdrag 
een gebruik dat aanzienlijke schade veroorzaakt ipso facto onredelijk/onbillijk 
is.112 Dit blijkt ook uit de travaux préparatoires:113

‘It was generally agreed that, in certain circumstances, “equitable and 
 reasonable utilisation” of an international watercourse might still involve 
some significant harm to another watercourse State’.

In artikel 7 is ervoor gekozen het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken niet 
als een resultaatsverplichting te formuleren en te benadrukken dat toch schade 
veroorzaakt mag worden bij een redelijk en billijk gebruik, waarbij de partijen 
vrij worden gelaten om een eerlijke verdeling te maken, de voordelen te herver-
delen en/of de schade te verhalen.114 Volgens Tanzi en Arcari vormt het verbod 
aanzienlijke schade te veroorzaken zo eigenlijk een factor om te bepalen of een 
gebruik redelijk en billijk is, net als de factoren genoemd in artikel 6. Een sys-
tematische lezing van de artikelen 5, 6 en 10 leert dat geen van de factoren die 
bepalen of een gebruik redelijk en billijk is, voorrang heeft op de overige. Door 
het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken in een apart artikel op te nemen 
(art. 7), heeft het wel voorrang op de andere factoren die bepalen wat redelijk en 
billijk gebruik is. Functioneel geeft dit aan dat het vóórkomen van aanzienlijke 
schade veronderstelt dat er sprake is van onredelijk of onbillijk gebruik, tenzij de 
schadeveroorzakende staat anders aantoont in relatie tot de overige factoren,115 
‘waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de vereisten van vitale 
menselijke behoeften’ (art. 10 lid 2). De schadeveroorzakende staat moet bewij-
zen dat het gebruik redelijk en billijk is in relatie tot alle relevante factoren, het-
geen ook kan inhouden dat deze staat wegen zoekt en aanbiedt om tot een goede 
verdeling van voordelen te komen en de schade te mitigeren.116

geeft aan beide beginselen. Tanzi en Arcari gebruiken hier dezelfde argumenten als Freestone en 
Salman. Ten derde zou de situatie, waarin een van beide beginselen voorrang heeft boven het ande-
re beginsel, een sterke belemmering vormen voor het aangaan van onderhandelingen. Mijns inziens 
is dit niet zozeer een argument voor de stelling dat beide beginselen niet met elkaar conflicteren, 
maar meer voor de stelling dat ze dat niet zouden moeten doen.

112 Zoals Nollkaemper betoogt.
113 Summary Records of the Meetings of the Forty-sixth Session, 233th Mtg., 1 Yearbook of the ILC 

1994, punt 167. Hoewel deze opmerking gemaakt werd met betrekking tot de eerdere versie van 
art. 7, is ze ook van toepassing op de uiteindelijke versie van het verdrag (aldus Tanzi & Arcari 2001, 
p. 177).

114 Tanzi & Arcari 2001, p. 178.
115 Zij zitten hier op dezelfde lijn als McCaffrey.
116 Tanzi & Arcari 2001, p. 179.
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Tanzi en Arcari gaan vervolgens in op de bezwaren die Nollkaemper noemt met 
betrekking tot de vermeend zwakke positie van het milieubelang ten opzichte 
van de andere factoren. Volgens hen is het zo dat het kader dat het verdrag biedt, 
ook de milieubeschermingscomponent in de afweging betrekt of een bepaald 
gebruik toelaatbaar is.117 Ingevolge artikel 5 lid 1 dient het gebruik plaats te 
vinden binnen de doelstelling van een optimaal en duurzaam gebruik en dient 
rekening te worden gehouden met een behoorlijke bescherming van de wa-
terloop. Ingevolge artikel 6 lid 1 onder f, houden de oeverstaten rekening met 
– onder meer – het behoud en de bescherming van de waterrijkdommen van de 
waterloop. Volgens Tanzi en Arcari is het niet zo dat het beginsel van redelijk 
en billijk gebruik economische ontwikkeling voorrang geeft boven milieubelan-
gen.118 Maar zelfs al mocht dat toch zo zijn, dan nog bieden de termen in het 
verdrag (duurzaam gebruik en ontwikkeling) een referentiepunt om natuurbe-
langen en economische belangen met elkaar in overeenstemming te brengen.119 
Dit standpunt vindt steun in de overweging van het Internationaal Gerechtshof 
in de GačikovoNagymaroszaak, dat120

‘[t]his need to reconcile economic development with protection of the envi-
ronment is aptly expressed in the concept of sustainable development’.

4.5.1.6  Conclusies
Wanneer de bovenstaande oplossingen met elkaar vergeleken worden, wordt 
duidelijk dat Nollkaemper alleen staat in zijn opvatting dat het verbod aanzien-
lijke schade te veroorzaken prevaleert boven het beginsel van redelijk en billijk 
gebruik en dat elk gebruik dat aanzienlijke schade veroorzaakt ipso facto onrede-
lijk/onbillijk is, ook wanneer alleen gekeken wordt naar waterverontreiniging en 
waterkwantiteit buiten beschouwing blijft.121 Geen van de andere auteurs is die 
mening toegedaan en ook de tekst van het VN-waterlopenverdrag lijkt mij geen 
aanleiding te geven Nollkaempers visie te ondersteunen.122

Het is niet zo dat de overige auteurs een omgekeerde ordening voorstaan als 
Nollkaemper, waarbij het beginsel van redelijk en billijk gebruik het schadever-
bod geheel buitenspel zet. Hoewel McCaffrey en Freestone & Salman met zoveel 

117 Tanzi & Arcari 2001, p. 177.
118 Tanzi & Arcari 2001, p. 177.
119 Tanzi & Arcari 2001, p. 177.
120 R.o. 78.
121 Het kader van art. 5-7 is immers van toepassing zowel op waterkwantiteits- als op waterkwaliteits-

vraagstukken, met speciale aandacht voor verontreiniging (Tanzi & Arcari 2001, p. 177).
122 Ook al zou de opvatting van Nollkaemper de juiste zijn, dan nog is het niet zo, dat het beginsel 

van een redelijk en billijk gebruik geen eigen plek heeft naast het verbod aanzienlijke schade te 
veroorzaken. Een gebruik wat geen aanzienlijke schade veroorzaakt, kan immers, ook volgens 
Nollkaemper, toch inbreuk maken op de redelijke en billijke gebruiksportie van een andere oever-
staat (Nollkaemper 1993, p. 66).
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woorden zeggen dat het beginsel van redelijk en billijk gebruik prevaleert boven 
het schadeverbod, beschrijven zij in feite, net als Tanzi en Arcari dat meer expli-
ciet doen, een combinatie van beide beginselen. Daarbij is het beginsel van rede-
lijk en billijk gebruik meeromvattend en geeft ook een plaats aan het schadever-
bod. Zowel McCaffrey als Tanzi en Arcari geven aan dat veroorzaakte schade één 
van de factoren is die bepalen of een bepaald gebruik redelijk en billijk is. Ook in 
artikel 13 van de ILA-rules komt dit expliciet tot uitdrukking. Daarbij moet het 
belang van de schade concurreren met de andere factoren genoemd in artikel 6 
van het verdrag, al heeft het – volgens Tanzi en Arcari – wel een bepaalde voor-
rang op die andere factoren.123 Hoewel Nollkaemper vreest dat het milieubelang 
door een zodanige combinatie van beide beginselen altijd in het gedrang zal zijn, 
hoeft dat volgens deze voorrangspositie niet het geval te zijn. Dit is temeer het 
geval nu het VN-waterlopenverdrag expliciet het milieubelang onderkent door 
de overige beginselen eraan te relateren en de notie ‘redelijk en billijk gebruik’ 
ook in die context plaatst.124

De vraag blijft natuurlijk staan tot welk oordeel een rechter zal komen wan-
neer hem een concrete casus wordt voorgelegd. Uit de tekst van het VN-
waterlopenverdrag volgt niet op voorhand of het schadeverbod het zal winnen 
van een van de andere factoren en of een bepaald gebruik geacht kan worden 
duurzaam te zijn en verenigbaar met een behoorlijke bescherming van de wa-
terloop.

In de zaak van de Pulp Mills125 had deze vraag aan bod kunnen komen; het aan 
de orde zijnde verdrag tussen Argentinië en Uruguay bevatte immers zowel 
het schadeverbod (in art. 41) als het beginsel van redelijk en billijk gebruik (in 
art. 1).126 Het Hof heeft hier echter geen uitsluitsel gegeven over de rangorde 
tussen deze beginselen en ging slechts kort in op een andere verhouding, na-
melijk die tussen het beginsel van en redelijk en billijk gebruik enerzijds en 
dat van duurzame ontwikkeling anderzijds,127 overwegende dat er sprake was 
van een ‘interconnectedness between equitable and reasonable  utilization 
of a shared resource and the balance between economic development and 
 environmental protection that is the essence of sustainable development’.

4.6  Het voorzorgsbeginsel en het schadeverbod

In tegenstelling tot het verbod aanzienlijke schade te veroorzaken, dat handelt 
over concreet te verwachten schade, gaat het voorzorgsbeginsel over schade die 
nog onzeker is. Aan de andere kant speelt het voorzorgsbeginsel pas een rol wan-

123 Ook het commentaar bij art. 13 ILA-rules geeft aan dat het voorkómen van milieuschade in het bij-
zonder van belang is in het internationaal gewoonterecht ten aanzien van internationale waterlopen.

124 In art. 5 lid 1 en art. 6 lid 1 sub a en f.
125 ICJ 20 april 2010, Pulp Mills (Argentinië/Uruguay).
126 R.o. 177 en 185.
127 Zie ook Payne 2011, p. 100.



Procederen volgens internationaal en Europees recht

276

neer de verwachte schade ‘ernstig’ is, een kwalificatie die zwaarder is dan ‘aan-
zienlijk’. Het voorzorgsbeginsel leidt wat betreft de verwachting van de schade 
dus eerder tot concrete verplichtingen voor staten dan het schadeverbod. Het 
schadeverbod leidt andersom wat betreft de ernst van de schade eerder tot con-
crete verplichtingen voor staten dan het voorzorgsbeginsel.

5  Het volkenrecht toepassen: procederen

Wanneer een lidstaat last heeft van grensoverschrijdende waterverontreiniging, 
kan dat het gevolg zijn van een schending van de internationaalrechtelijke ver-
plichtingen die hierboven zijn beschreven. De betreffende lidstaat kan in dat ge-
val onderhandelingen aanwenden om de schadeveroorzakende staat tot ander 
gedrag te bewegen. Dat instrument kwam reeds in hoofdstuk 5 aan de orde. Als 
onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, kunnen de staten hun 
geschil voorleggen aan een derde partij, zoals een arbitraal college of een rech-
terlijke instantie.128 Zij kunnen zich daarbij beroepen op de hierboven beschre-
ven verplichtingen die de schadeveroorzakende staat heeft onder het internati-
onale recht. Een getroffen staat kan de schadeveroorzakende staat in dat geval 
aansprakelijk stellen voor deze schending van internationaal recht. Deze optie 
wordt hieronder behandeld. Hierbij wordt besproken wanneer een staat volgens 
internationaal recht aansprakelijk is voor een schending van het internationale 
recht en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. De aansprakelijkheid van actoren 
ín een staat (zoals burgers, bedrijven of lagere overheden) komt in het volgende 
hoofdstuk aan bod.

De algemene beginselen van internationaal recht betreffende staatsaansprake-
lijkheid zijn door de International Law Commission neergelegd in de ontwerp-
bepalingen inzake staatsaansprakelijkheid: de Draft Articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts129 (hierna: ILC-bepalingen). Deze bepa-
lingen vormen grotendeels een weergave van het internationale gewoonterecht 
en de inhoud ervan is in zoverre van toepassing op geschillen tussen staten.130 
Voor aansprakelijkheid voor grensoverschrijdende waterverontreiniging biedt 
het internationale recht naast het gewoonterecht geen specifieke verdragen die 
dit onderwerp regelen.131

Op grond van artikel 1 van de ILC-bepalingen is een staat verantwoordelijk voor 
elke ‘internationally wrongful act’. Ingevolge artikel 2 is sprake van zo’n interna-
tionally wrongful act, wanneer (lid a) het gaat om handelen of nalaten dat vol-

128 Art. 33 VN-Handvest.
129 ILC-bepalingen 2001.
130 Sands 2003, p. 873. Zie tevens Horbach, Lefeber & Ribbelink 2007.
131 Voor wat het mariene milieu betreft biedt het VN-zeerechtverdrag wel enkele bepalingen, maar dit 

verdrag blijft in het onderhavige onderzoek buiten beschouwing.
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gens internationaal recht toerekenbaar is aan de staat en (lid b) dat handelen of 
nalaten een inbreuk vormt op een internationale verplichting van die staat.

5.1  Toerekenbaarheid

In de ILC-bepalingen wordt in de artikelen 4 tot en met 11 besproken wanneer 
een handelen of nalaten aan een staat wordt toegerekend. Het gaat dan om ge-
dragingen van organen en personen of instanties die overheidsgezag uitoefenen.

Ten eerste wordt ingevolge artikel 4 het gedrag van een orgaan van een staat aan 
die staat toegerekend, ongeacht de vraag of het gaat om een orgaan behorende 
tot de wetgevende, uitvoerende of rechtsprekende macht en ongeacht de positie 
of het karakter van dat orgaan in de staatsorganisatie. Ook decentrale overheden 
behoren hier dus toe.132 Een persoon of instantie is een orgaan van een staat, 
indien dat naar het nationale recht van die staat het geval is. In een geval als 
de Dommelcasus zou gesteld kunnen worden dat het verlenen van de bestreden 
vergunning aan Nyrstar, op basis waarvan de schadelijke lozingen werden ver-
richt, aan België kunnen worden toegerekend.

Ingevolge artikel 5 wordt ook het gedrag van personen of instanties die geen 
staatsorganen zijn toegerekend aan de staat, indien die personen of instanties 
overheidsgezag uitoefenen en daartoe volgens nationaal recht bevoegd zijn. Het 
gedrag van staatsorganen en personen of instanties met overheidsgezag bekleed, 
wordt zelfs toegerekend aan de staat, als zij in de uitoefening van het overheids-
gezag hun bevoegdheden te buiten gaan of in strijd met overheidsinstructies 
handelen (art. 7).133 Van dit soort toerekening zal in gevallen als de Dommelcasus 
niet snel sprake zijn.

Ten derde wordt ook gedrag van personen die niet met overheidsgezag zijn be-
kleed, toegerekend aan de staat, indien deze personen handelen volgens over-
heidsinstructies of onder het gezag van de staat (art. 8). De vraag kan gesteld 
worden of handelen volgens een verleende vergunning – zoals bijvoorbeeld in 
het geval van de Dommelcasus gebeurde door het bedrijf Nyrstar – ook valt on-
der ‘handelen volgens overheidsinstructies of onder het gezag van een staat’. 
Hierbij geldt dat elke staat gepaste zorg moet betrachten ten aanzien van alle ge-
dragingen op zijn grondgebied om te voorkomen dat deze onrechtmatige grens-
overschrijdende schade veroorzaken. Dit handelen valt dus zeker toe te rekenen 
aan de staat. Zelfs als geen vergunning wordt verleend voor een verontreiniging 

132 ILC-bepalingen 2001, commentaar 6 bij art. 4, p. 40.
133 Dit volgt uit het principe dat een staat zich nooit achter nationaal recht kan verschuilen om internati-

onale verplichtingen te ontlopen. Zie ILC-bepalingen 2001, commentaar 2 bij art. 7, p. 45. Zie tevens 
art. 3 en 32 van de ILC-bepalingen.
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die grensoverschrijdende schade tot gevolg heeft, maar wel geconstateerd kan 
worden dat de staat onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend op deze lozing (om-
dat bijvoorbeeld wel een vergunning vereist was), kan de schadeveroorzaking 
aan de staat worden toegerekend.

5.2  Een inbreuk op internationale verplichtingen

Het tweede onderdeel dat een internationally wrongful act constitueert is dat 
sprake moet zijn van een inbreuk op internationale verplichtingen. Dit is het 
geval wanneer een handeling/nalaten van een staat niet in overeenstemming is 
met hetgeen is vereist onder die verplichting (art. 12). De volgende internationa-
le verplichtingen kunnen geschonden worden: hetgeen vastgelegd is in verdra-
gen, internationaal gewoonterecht, of algemene beginselen van internationaal 
recht.134 Een schending van een van de in paragraaf 3 besproken verplichtingen 
levert dus, mits dit aan een staat kan worden toegerekend, een internationally 
wrongful act op.

Zo kan in een geval als de Dommelcasus Nederland zich bijvoorbeeld beroepen 
op een inbreuk op zijn recht op een redelijk en billijk gebruik of een schending 
van de verplichting van België de waterloop op een redelijke en billijke manier 
te gebruiken. Daarnaast kan Nederland aanvoeren dat België aanzienlijke scha-
de toebrengt aan Nederland. Ten eerste wordt Nederland immers geconfron-
teerd met feitelijke verontreiniging. Ten tweede kan dit ertoe leiden dat de in 
Nederland geldende kwaliteitseisen worden overschreden, hetgeen Nederland 
op een boete en/of dwangsom van het Hof van Justitie kan komen te staan (zie 
paragraaf 2). Mijns inziens kan in dat geval gevoeglijk gesproken worden van 
aanzienlijke schade. Analoog aan deze voorbeelden, kan Nederland zich beroe-
pen op de overige twee verplichtingen die in paragraaf 4 behandeld zijn.

5.3  Rechtvaardigingsgronden

De artikelen 20 tot en met 27 van de ILC-bepalingen beschrijven welke omstan-
digheden en gronden staatsaansprakelijkheid kunnen uitsluiten in het geval 
een internationale verplichting is geschonden. In dat geval ontvalt de ‘wrong-
fulness’ aan de international act. Ten eerste ontvalt de wrongfulness, indien een 
staat zelf heeft ingestemd met de volkenrechtschending (consent genoemd). In 
dat geval kan daar geen aansprakelijkheid jegens hem uit voortvloeien (art. 20). 
Dit zou een argument kunnen zijn dat een gedaagde staat binnen de Europese 
Unie zou kunnen gebruiken. Men zou immers kunnen beargumenteren dat de 
in het Europese recht verankerde kwaliteitseisen een vorm van consent betref-

134 Sands 2003, p. 874. Zie ook de commentaren 7, 8 en 13 bij art. 2 in de Draft Articles.
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fen. De lidstaten hebben immers ingestemd met de totstandkoming van de be-
treffende richtlijnen. Stel dat zich de situatie voordoet, waarbij in een lidstaat 
(A) het water exact tot aan de grenswaarden is verontreinigd alvorens het een 
andere lidstaat (B) binnenstroomt. Wanneer B dan stelt dat sprake is van een in-
ternationally wrongful act, bijvoorbeeld omdat voor hem geen redelijk en billijk 
gebruiksdeel overblijft, kan lidstaat A betogen dat B heeft ingestemd met deze 
verdeling door de richtlijn te accepteren. In een geval als de Dommelcasus gaat 
dit argument weer niet op, omdat daar reeds aan de grens sprake was van een 
overschrijding van de eisen.

Ook kan een staat handelen in reactie op handelingen van een andere staat en 
kunnen deze eerdere handelingen aansprakelijkheid uitsluiten. Het gaat dan om 
self-defence (art. 21) en countermeasures (art. 22). Deze uitzonderingsbepaling 
zal niet snel van toepassing zijn in de hier onderzochte gevallen van grensover-
schrijdende verontreiniging. Meer relevant voor het onderhavige onderzoek zijn 
de artikelen 23 (force majeure), artikel 24 (distress) en 25 (necessity).

Force majeure – overmacht – wordt in artikel 23 omschreven als ‘the  occurrence 
of an irresistible force or unforeseen event, beyond the control of the State, ma-
king it materially impossible in the circumstances to perform the obligation’. 
Deze uitsluitingsgrond kan derhalve alleen worden ingeroepen indien het han-
delen van de staat onvrijwillig geschiedt en niet het resultaat is van een vrije 
keuze.135 De ‘irresistible force’ of het ‘unforeseen event’ moet het nakomen van 
de volkenrechtelijke verplichting fysiek onmogelijk maken. In situaties waarin 
het nakomen van de volkenrechtelijke verplichtingen ‘slechts’ ernstig bemoei-
lijkt wordt vanwege, bijvoorbeeld, een economische of politieke crisissituatie, 
gaat een beroep op overmacht niet op.136 Deze uitzonderingsbepaling kan bij-
voorbeeld van toepassing zijn in het geval van een natuurramp waarbij het water 
ernstig wordt vervuild.137 Een andere denkbare situatie is die waarin de schade-
veroorzakende staat ook zelf het slachtoffer is van grensoverschrijdende veront-
reiniging, afkomstig uit een meer stroomopwaarts gelegen land. Er bestaat dan 
een overmachtssituatie voor deze staat.

Van distress is sprake wanneer de persoon die de internationally wrongful act 
verricht, dit doet vanwege accuut gevaar voor zijn eigen leven of dat van de per-
sonen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. De wrongfulness vervalt, als ‘the  author 
of the act in question has no other reasonable way (…) of saving the  author’s 
life or the lives of other persons entrusted to the author’s care’.138 Er is hier – in 

135 Loof 2005, p. 131.
136 Crawford 2002, p. 170-171.
137 Hier kan tegengeworpen worden dat het niet gaat om het handelen van een staat.
138 Met ‘author’ wordt hier de persoon bedoeld wiens handelen aan de staat moet worden toegerekend.
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tegen stelling tot bij de overmachtssituatie, waarbij er een fysieke onmogelijk-
heid is anders te handelen – wél enige sprake van een keuzemogelijkheid, al is 
het meer een theoretische dan een echte keuze. Het gaat hier niet om een situatie 
waarin de staat zelf rustig kan kiezen om ofwel de volkenrechtelijke verplichtin-
gen na te komen, ofwel andere gewichtige belangen van de staat te dienen, maar 
om een imminente rampsituatie waarin het enige belang dat telt het redden van 
mensenlevens is. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een natuurramp 
die alle waterzuiveringsinstallaties platlegt. Om te kunnen overleven zal de be-
volking gebruik moeten blijven maken van sanitaire voorzieningen. De staat die 
dit toestaat heeft geen echte keuze het te verbieden. Bij afwezigheid van sanitaire 
voorzieningen bestaat de niet ondenkbeeldige kans op uitbraak van (levensbe-
dreigende) ziekten. Tevens zal bepaalde essentiële industrie afvalwater moeten 
kunnen blijven lozen op het oppervlaktewater.

Necessity (art. 25) is de volgende en tevens laatste in de reeks uitzonderingsgron-
den. In tegenstelling tot overmacht – waarbij er geen keuze is om de internation-
ally wrongful act al dan niet te plegen – en distress – waarbij alleen in het belang 
van mensenlevens tijdens een imminente rampsituatie de keuze gemaakt mag 
worden om een inbreuk te maken op een internationale verplichting –, is er bij 
necessity de mogelijkheid om die inbreuk te maken wanneer er sprake is van een 
groot gevaar voor ‘essentiële belangen’. Om misbruik te voorkomen, is het artikel 
in negatieve bewoordingen geformuleerd en zijn er strikte, cumulatieve voor-
waarden waaraan voldaan moet zijn.139 Ingevolge artikel 25 kan necessity níet 
worden ingeroepen voor een inbreuk van een internationale verplichting, ténzij:

1. die inbreuk de enige manier is voor de betreffende staat om een essentieel 
belang te beschermen tegen een ernstig en dreigend gevaar; en

2. de inbreuk niet een essentieel belang, van een andere staat – jegens wie de 
internationale verplichting bestaat – of een essentieel belang van de interna-
tionale gemeenschap als geheel, ernstig in gevaar brengt; en

3. de betreffende internationale verplichting het beroep op necessity niet uit-
sluit; en

4. de betreffende staat niet zelf bijgedragen heeft aan de toestand van necessity.

Volgens het commentaar bij de ILC-bepalingen kan een ‘essentieel belang’ van 
alles zijn en hangt het van de omstandigheden af of iets ‘essentieel’ is. Het kan 
gaan om een belang van de staat of zijn onderdanen, maar ook om een belang 
van de internationale gemeenschap als geheel.140 Als voorbeelden worden ge-
noemd ‘political and economic survival [of the state], maintenance of essential 

139 ILC-bepalingen 2001, commentaar 14 bij art. 25, p. 83. Zie ook ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-
Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije), r.o. 51.

140 ILC-bepalingen 2001, commentaar 15 bij art. 25, p. 83.
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services, the keeping of internal peace, the survival of part of its population or 
the protection of their humanitarian interests, ecological preservation and so 
forth’.141 Geldzorgen kunnen waarschijnlijk een wrongful act niet rechtvaardigen, 
tenzij deze geldproblemen zo serieus zijn dat ze ‘self-destructive’ zijn voor de 
schadeveroorzakende staat.142 Hoe open het begrip ‘essentieel belang’ ook is, in 
elk geval is duidelijk dat het gaan moet om een ernstig en dreigend gevaar. Het 
gevaar moet objectief als ernstig aan te merken zijn en dreigend in de zin van 
‘nabij’ of ‘ophanden’. Een gevaar kan echter tevens dreigend zijn wanneer het 
pas op de lange termijn zal optreden, maar wel reeds op het moment van de in-
breuk duidelijk is dat dat het geval zal zijn.143 Verder is vereist dat er geen andere 
mogelijkheden zijn om het gevaar te keren dan de internationale verplichting te 
schenden. Er mogen geen alternatieven voorhanden zijn om het bedreigde be-
lang te beschermen en het normschendend handelen mag niet verder gaan dan 
strikt noodzakelijk is. Er geldt dus een subsidiariteits- en een proportionaliteit-
seis.144 Enige mate van onzekerheid omtrent de daadwerkelijke realisatie van het 
gevreesde gevaar is toegestaan, zolang het gevaar maar duidelijk is aangetoond 
op basis van het bewijs dat op het moment redelijkerwijze beschikbaar was.145 
Het vereiste dat de inbreuk niet een essentieel belang van een andere staat of 
van de internationale gemeenschap als geheel ernstig in gevaar mag brengen, 
brengt mee dat het belang waarop de schadeveroorzakende staat zich beroept, 
zwaarder moet wegen dan de concurrerende belangen van andere staten en van 
de internationale gemeenschap als geheel.146

Een goed voorbeeld waarbij necessity werd ingeroepen in een zaak van grens-
overschrijdende waterproblematiek, vormt de al eerder genoemde Gabcíkovo
Nagymaroszaak.147 Het Internationaal Gerechtshof beantwoordde daarin de 
vraag of het Hongarije toegestaan was zijn verdragsverplichtingen jegens 
Slowakije niet na te komen vanwege een ‘state of necessity’. Hongarije heeft ge-
weigerd onder het met Tsjecho-Slowakije148 gesloten verdrag verplichte werk-
zaamheden aan het GabcíkovoNagymarosproject uit te voeren, omdat dit zou 
leiden tot milieuschade in de regio. Het Gerechtshof oordeelt vervolgens dat 
het duidelijk zo is dat hier een essentieel belang in het geding is.149 Het bewa-
ren van de ‘ecological balance’ wordt sinds enkele decennia beschouwd als een 

141 Yearbook ILC 1980, Vol. II, Part 2, p. 35, § 3.
142 Zie ILC-bepalingen 2001, commentaar 7 bij art. 25.
143 ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije), r.o. 52.
144 Loof 2005, p. 133.
145 ILC-bepalingen 2001, commentaar 16 bij art. 25, p. 83.
146 ILC-bepalingen 2001, commentaar 17 bij art. 25, p. 83-84.
147 ICJ 25 september 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije), zie specifiek r.o. 50-58.
148 Het verdrag werd gesloten voor het uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije. Het geschil speelde tussen 

Hongarije en Slowakije, de rechtsopvolger van Tsjecho-Slowakije na de splitsing. Zie ook ICJ 25 sep-
tember 1997, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hongarije/Slowakije), r.o. 151.

149 R.o. 53.
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 essentieel belang.150 Beide partijen (Slowakije en Hongarije) hebben vervolgens 
wetenschappelijke argumenten aangevoerd om hun stelling te ondersteunen 
dat het project wel/niet een gevaar vormt voor het milieu. Het Gerechtshof oor-
deelde naar aanleiding hiervan dat – hoewel het mogelijk ging om een ernstig 
gevaar – dit gevaar niet voldoende dreigend was op het moment van de inbreuk 
op de internationale verplichting.

5.4  Rechtsgevolgen van een internationally wrongful act

Wanneer een handeling of nalaten een toerekenbare inbreuk vormt op de in-
ternationale verplichtingen van een staat en de staat zich niet kan beroepen op 
een relevante uitzonderingsbepaling, dan is er sprake van staatsaansprakelijk-
heid van deze staat jegens de gelaedeerde staat. Uit deze staatsaansprakelijkheid 
vloeien een aantal verplichtingen voort.

Op grond van artikel 30 van de ILC-bepalingen rust op een staat die een inter-
nationally wrongful act heeft begaan de verplichting om die handeling, mocht 
hij voortduren, te beëindigen en tevens voldoende verzekeringen en garanties 
te bieden dat de wrongful act niet weer zal plaatsvinden. Daarnaast is de scha-
deveroorzakende staat op grond van artikel 31 (reparation) verplicht de veroor-
zaakte schade (zowel materieel als immaterieel) volledig te repareren. Ingevolge 
artikel 34 kent reparation de volgende drie elementen, al dan niet in combinatie:

1. herstel (restitution);
2. vergoeding (compensation); en
3. genoegdoening (satisfaction).

Herstel moet de situatie terugbrengen zoals deze was voordat de internationally 
wrongful act plaatsvond, voor zover dat niet materieel onmogelijk is. De schade-
veroorzakende staat hoeft echter geen herstelmaatregelen te treffen, voor zover 
dit voor de verantwoordelijke staat een last oplevert die disproportioneel is ten 
opzichte van het voordeel voor de gelaedeerde staat dat uit het herstel voort-
vloeit (art. 35). Het is hierbij nodig dat de oorspronkelijke toestand (baseline) 
achteraf wordt vastgesteld, om de precieze inhoud van de verplichting van de 
schadeveroorzakende staat vast te stellen. Dit kan erg lastig zijn.151 Soms is een 
volledig herstel in de oorspronkelijke toestand bovendien onmogelijk. Het kan 
bijvoorbeeld erg moeilijk zijn in het water geloosde verontreiniging op te ruimen, 
of aangetaste ecosystemen te herstellen. Het is in dat geval vereist de schade ten 
minste zo veel mogelijk te herstellen. Maar zelfs als herstel fysiek mogelijk blijkt, 
kan het economisch onhaalbaar zijn. Als de kosten voor herstel disproportioneel 

150 Yearbook ILC 1980, Vol. II, Part 2, p. 39, § 14.
151 Sands 2003, p. 883.
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zijn in verhouding tot het resultaat van een volledig herstel, is het mogelijk zo dat 
herstel alleen hoeft plaats te vinden voor zover het kosteneffectief is.152 Het in-
ternationale recht is op dit punt nog niet uitgekristalliseerd en biedt geen verder 
uitsluitsel over hoe ver een schadeveroorzakende staat verplicht is het milieu in 
de oorspronkelijke toestand te herstellen.153

Voor zover herstel niet reeds heeft geleid tot compensatie, moet de schadever-
oorzakende staat de gelaedeerde staat de geleden schade vergoeden. Deze ver-
goeding omvat elke financieel waardeerbare schade, inclusief gederfde inkom-
sten (art. 36). Wat betreft de pure milieuschade (zonder de afgeleide schade aan 
personen of vermogen mee te tellen), kan het problematisch zijn de schade te 
kwantificeren. In sommige gevallen kan het onmogelijk blijken om de schade in 
een financiële waarde uit te drukken, terwijl herstel in de oorspronkelijke toe-
stand toch vereist is wegens de intrinsieke waarde van het water. Een optie kan 
dan zijn om de schade te begroten op basis van de benodigde kosten van de her-
stelmaatregelen om het milieu in de oorspronkelijke toestand te herstellen.154

Voor zover schade niet goedgemaakt kan worden door herstel of compensatie, 
heeft de staat die een internationally wrongful act heeft begaan, de verplichting 
genoegdoening te geven voor het veroorzaakte leed. Dit kan bestaan in een er-
kenning van de inbreuk op het recht, een uitdrukking van spijt, een formeel ex-
cuus, of een andere ‘toepasselijke modaliteit’. Deze genoegdoening zal echter in 
verhouding moeten staan tot het veroorzaakte leed en mag geen vernederende 
vormen aannemen voor de verantwoordelijke staat (art. 37).

In zaken van grensoverschrijdende waterverontreiniging heeft de gelaedeerde 
staat dus een aantal instrumenten ter beschikking ter bestrijding van een toe-
rekenbare inbreuk op een van de in paragraaf 4 besproken verplichtingen. De 
meest toepasselijke zijn het eisen dat de schadeveroorzakende staat stopt met 
de inbreuk, eisen dat de schadeveroorzakende staat het water in de oorspron-
kelijke toestand herstelt, of het eisen van een financiële compensatie voor de 
geleden schade, waarbij zowel de pure milieuschade als de daarvan afgeleide 
schade aan personen of vermogen meetellen.155 Het is denkbaar dat daarbij ook 
een mogelijke Europese boete wegens schending van de waterkwaliteitsnormen 
in de gelaedeerde staat voor compensatie door de schadeveroorzakende staat in 
aanmerking komt.

152 Yearbook ILC 1995, Vol II, Part 1, p. 57, § 28.
153 Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen op dit punt Sands 2003, p. 884-894.
154 Sands 2003, p. 883-884.
155 Sands 2003, p. 883. Zie bijvoorbeeld ook de eis van Hongarije in zijn Original Application in de 

Gabčikovo-Nagymaroszaak.
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6  De verhouding tot het Europese recht

Zoals gezegd kunnen staten zich wenden tot een internationale rechter met een 
beroep op de schending van de hierboven genoemde verplichtingen. Hierbij 
speelt echter mee, dat zich tussen het niveau van de lidstaten en het niveau van 
dat internationale recht nog een derde niveau bevindt, namelijk dat van het 
Europese recht. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid voor lidstaten om zich 
tot een internationale rechter of een arbitragetribunaal te wenden. Daarnaast 
kan de relatie tussen het internationale en het Europese recht gevolgen hebben 
voor de manier waarop de rechter deze internationale verplichtingen moet in-
terpreteren. Deze aspecten komen hieronder aan bod.

6.1  De bevoegdheid van de rechter

6.1.1  De exclusieve bevoegdheid van het Hof van Justitie

Naast de lidstaten is ook de Europese Unie vaak partij bij internationale overeen-
komsten, zoals bijvoorbeeld het Verdrag van Helsinki en het Rijnverdrag. Volgens 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie zijn internationale overeenkomsten en 
handelingen van internationale organisaties die de Unie binden, vanaf het mo-
ment van inwerkingtreding een integraal onderdeel van de Europese rechtsor-
de.156 Dat betekent dat deze overeenkomsten, ‘wat de onder de bevoegdheid van 
de [Unie] vallende bepalingen betreft, in de communautaire rechtsorde dezelfde 
status als zuiver communautaire overeenkomsten’ hebben.157 Het vormt immers 
een verplichting van de lidstaten jegens de Unie deze bepalingen correct uit te 
voeren, aangezien de Unie – als partij – de verantwoordelijkheid voor de behoor-
lijke uitvoering van de overeenkomst op zich heeft genomen.158

Aangezien de internationale overeenkomsten op deze manier gelijkgeschakeld 
worden aan de Europese verdragen, moeten ook geschillen over die overeen-
komsten worden beslecht zoals in de Europese verdragen is beschreven. Volgens 
artikel 344 VWEU zijn de lidstaten immers verplicht een geschil betreffende de 
uitlegging of de toepassing van de Europese verdragen niet op andere wijze te 
doen beslechten dan in de verdragen is voorgeschreven. Dat betekent dat lid-
staten verplicht zijn het geschil aan het Hof van Justitie voor te leggen.159 Als ge-
volg hiervan, heeft het Hof van Justitie bepaald dat het volledige en exclusieve 

156 HvJ 26 oktober 1982, zaak 104/81, Kupferberg, Jur. 1982, p. 03641, r.o. 13 & HvJ 12 december 1995, 
zaak C-469/93, Chiquita Italia, Jur. 1995, p. I-04533, r.o. 40.

157 HvJ 7 oktober 2004, zaak C-239/03, Étang de Berre, Jur. 2004, p. I-09325. Zie tevens HvJ 30 septem-
ber 1987, zaak 12/86, Demirel, Jur. p. 3719, r.o. 9, en HvJ 19 maart 2002, zaak C-13/00, Commissie/
Ierland, Jur. p. I-2943, r.o. 14.

158 HvJ 30 september 1987, zaak 12/86, Demirel, Jur. 1987, p. 3719, r.o. 11.
159 Lavranos 2006, p. 456.
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rechtsmacht heeft om deze regels van internationaal recht te interpreteren. Dit 
snijdt de mogelijkheid af voor lidstaten om in geschillen met andere lidstaten een 
internationale rechter in te schakelen. 

Zoals de cursief gedrukte zinsnede hierboven aangeeft, is hierbij wel bepalend 
dat de betreffende bepalingen onder de bevoegdheid van de Unie vallen. Niet 
alle bepalingen van overeenkomsten waarbij de Unie partij is, worden gezien als 
integraal onderdeel van de Europese rechtsorde. Dit wordt hieronder middels 
twee voorbeelden duidelijk gemaakt.

In de zaak van de Étang de Berre160 daagde de Europese Commissie Frankrijk 
voor het Europese Hof van Justitie wegens schending van het Protocol inzake de 
bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging. Een waterkracht-
centrale verontreinigde door zijn lozingen de Étang de Berre in ZuidFrankrijk, 
waardoor het ecosysteem van deze brakwaterlagune aangetast werd. Het nutri-
entgehalte van deze lozingen was veel te hoog.

Het Protocol behoort bij het gelijknamige Verdrag inzake de bescherming van de 
Middellandse Zee tegen verontreiniging. De Unie is partij bij zowel het Verdrag 
als het Protocol.161 Het Hof overweegt vervolgens bevoegd te zijn over deze zaak 
te oordelen, omdat de betreffende bepalingen ‘handelen over een materie die 
in ruime mate onder de bevoegdheid van de [Unie] valt’.162 Zij hebben immers 
betrekking op de ‘bescherming van het milieu’ en dat is ‘in zeer ruime mate het 
voorwerp van communautaire wetgeving, ook waar het de bescherming van wa-
ter tegen verontreiniging betreft’.163 Dat voor de betreffende specifieke lozingen 
van deze casus nog geen Europese regelgeving bestond, doet aan deze vaststel-
ling niet af.164 Het Hof oordeelt vervolgens dat het om deze redenen bevoegd is 
over de zaak te oordelen.

Het Hof blijkt hierbij dus te kijken naar de materie die door de in het geding zijn-
de bepalingen geregeld wordt. Is op dat gebied Europese regelgeving tot stand 
gekomen, dan vallen de bepalingen onder de bevoegdheid van de Unie. Hetzelfde 
gebeurde in de casus van de MOX-fabriek.165 In deze zaak werd in een MOX-
fabriek in het noordwesten van Engeland plutonium opgewerkt uit gebruikte 
nucleaire brandstoffen. Hierdoor ontstaat een brandstof van gemengde oxiden 
(‘mixed oxide fuel’, MOX) die als energiebron voor kerncentrales kan worden 

160 HvJ 7 oktober 2004, zaak C-239/03, Étang de Berre, Jur. 2004, p. I-09325.
161 Door respectievelijk besluit 77/585/EEG van de Raad van 25 juli 1977 (PB L 240, p. 1) en be-

sluit 83/101/EEG van de Raad van 28 februari 1983 (PB L 67, p. 1).
162 R.o. 27.
163 R.o. 28.
164 R.o. 30.
165 HvJ 30 mei 2006, zaak C-459/03, Commissie/Ierland, Jur. 2006, p. I-04635.
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 gebruikt. Het Verenigd Koninkrijk heeft voor deze fabriek een exploitatievergun-
ning verleend en gesteld wordt dat dit in strijd is met verschillende bepalingen 
van het VN-zeerechtverdrag.166 De Unie is bij dat verdrag partij.167

In deze zaak stelde het Hof iets omslachtiger vast dat de betreffende bepalin-
gen onder de bevoegdheid van de Unie vallen. Wederom stelde het Hof dat de 
betreffende bepalingen behoren tot het onderdeel dat de titel ‘Bescherming en 
behoud van het mariene milieu’ draagt.168 In tegenstelling tot het geval van Étang 
de Berre, is deze vaststelling hier nog niet voldoende om tot bevoegdheid van 
het Hof te concluderen. Overwoog het Hof in Étang de Berre nog heel beknopt 
dat de bescherming van het milieu in ruime mate onder de bevoegdheid van de 
Unie valt, hier verklaart het Hof dat deze materie in beginsel gedeeld wordt tus-
sen de Unie en de lidstaten. Volgens het Hof is op grond van artikel 193 VWEU 
de externe bevoegdheid van de Unie op het gebied van de bescherming van het 
milieu, niet exclusief.

Wanneer er nog geen sprake is van uitgebreide Europese wetgeving op het be-
treffende terrein, moet volgens het Hof gekeken worden of en in hoeverre de 
Unie, door partij te worden bij het verdrag, heeft besloten haar externe bevoegd-
heid op het gebied van de milieubescherming uit te oefenen.169 Het Hof stelt 
vervolgens dat, bij haar toetredingsbesluit, de Unie heeft aangegeven haar be-
voegdheden te willen uitoefenen. Daarnaast stelt het Hof dat de Unie deze be-
voegdheden ook heeft uitgeoefend, daar de onderwerpen die worden bestreken 
door de bepalingen van het zeerechtverdrag in zeer ruime mate geregeld worden 
door Europese instrumenten (waaronder richtlijnen). Het Hof acht zich dan ook 
bevoegd.

Concluderend kan gezegd worden dat de jurisdictie van het Hof zich uitstrekt tot 
alle delen van een internationale overeenkomst, behalve die welke tot de exclu-
sieve competentie van de lidstaten behoren.170 Heeft de Unie ter zake regelgeving 
vastgesteld, dan is het Hof bevoegd. Wanneer er twijfel is of bepaalde delen tot 
de exclusieve competentie van de lidstaten behoren, kan een lidstaat dit niet zelf 
vaststellen, maar kan alleen het Hof dat oordeel vellen. In de praktijk betekent 
dit dat een lidstaat bijna altijd eerst langs het Hof zal moeten gaan voordat een 
internationale rechter kan worden aangezocht.171

166 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, Montego Bay (Jamaica) 10 decem-
ber 1982, Trb. 1983, 83.

167 Het zeerechtverdrag is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 98/392/EG 
van de Raad van 23 maart 1998 (PB L 179, p. 1).

168 R.o. 88.
169 R.o. 96.
170 Lavranos 2006, p. 465.
171 Lavranos 2006, p. 465.
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6.1.2  Gevolgen voor de lidstaten in het aanzoeken van een andere rechter

Maar wat gebeurt er als een lidstaat tóch een zaak voor een internationaal ge-
recht brengt, terwijl het onderwerp tot de exclusieve competentie van het Hof van 
Justitie behoort? Dit was precies het geval in de in de zaak van de MOX-fabriek. 
Hier probeerde Ierland grensoverschrijdende verontreiniging tegen te gaan 
door voor twee internationale arbitragehoven te klagen over de respectievelijke 
schending van het OSPAR-verdrag172 en het VN-zeerechtverdrag. De Europese 
Commissie startte vervolgens een inbreukprocedure tegen Ierland, omdat het, 
als lidstaat van de Unie, de exclusieve jurisdictie van het Hof van Justitie op grond 
van artikel 344 VWEU miskende. Zoals hierboven bleek, verklaarde het Hof zich 
vervolgens inderdaad (exclusief) bevoegd.

Lidstaten kunnen dus door de Europese Commissie belemmerd worden in 
hun pogingen een internationale rechter aan te zoeken ter beslechting van 
een geschil omtrent een verdragsbepaling. Het is vervolgens de vraag hoe in-
ternationale rechters om dienen te gaan met deze exclusieve bevoegdheid van 
het Hof van Justitie, wanneer zij tóch aangezocht worden door een lidstaat. In 
de MOX-fabriekzaak hield het arbitragetribunaal173 de zaak aan, totdat het Hof 
van Justitie uitspraak had gedaan over de uitleg van het Europese recht.174 Het 
OSPAR-arbitragetribunaal ging echter door met de behandeling van de zaak en 
paste Europees recht toe en interpreteerde het. Ook in de zaak betreffende de 
IJzeren Rijn175 was de uitleg van Europees recht indirect aan de orde. Hoewel het 
niet ging om een verdrag waarbij de Unie partij was, werd het arbitragetribunaal 
gevraagd nationaal recht uit te leggen, dat een implementatie van Europees recht 
vormde.176

Juridisch gezien zijn er geen regels van internationaal recht die een internatio-
nale rechter verbieden een zaak te behandelen die de uitleg van Europees recht 
inhoudt. Praktisch gezien moeten de partijen in de procedure er echter rekening 
mee houden dat de Europese Commissie een inbreukprocedure kan starten te-
gen de betreffende lidstaat en dat dit er hoogstwaarschijnlijk toe zal leiden dat 
het Hof van Justitie tevens een uitspraak doet over het Europese recht in kwestie. 
De procespartijen zelf bepalen hoe een en ander verder zal verlopen. Op verzoek 
van de partijen kan een internationale rechter of arbitragetribunaal bijvoorbeeld 
de zaak aanhouden totdat het Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan. Maar 
als de partijen toch de vraag gelijk willen voorleggen op internationaal niveau, 

172 Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan, Trb. 1993, 16.

173 Hier wordt het tribunaal onder het VN-zeerechtverdrag bedoeld.
174 Order nr. 4 van het arbitragetribunaal in deze zaak, van 14 november 2003, beschikbaar via <www.

pca-cpa.org>.
175 Arbitral Award van het arbitragetribunaal van 24 mei 2005, beschikbaar via <www.pca-cpa.org>.
176 Wellmann 2009, p. 83 en Lavranos 2006, p. 466.
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dan kan de rechter of het tribunaal hierover gewoon uitspraak doen. Vanuit 
Europeesrechtelijk perspectief is het dan wel de vraag of de betreffende lidstaten 
iets met deze uitspraak kunnen, omdat zij daarmee mogelijk in overtreding zijn 
van het Europese recht. Aangezien, vanuit het perspectief van de verplichtingen 
die lidstaten hebben, de facto het Hof van Justitie een superieure positie heeft ten 
aanzien van de lidstaten in vergelijking met andere internationale rechters, zou 
de uitspraak van het Hof in de praktijk veel belangrijker zijn dan een uitspraak 
van een internationale rechter.177 Maar of het Hof van Justitie zijn superieure po-
sitie in de praktijk kan uitoefenen, is dus volledig afhankelijk van de beslissing 
van de Europese Commissie (of andere lidstaten) om al dan niet een inbreukpro-
cedure te starten.

6.1.3  Concrete betekenis in het kader van dit onderzoek

Op basis van artikel 22 lid 2 van het Verdrag van Helsinki, kunnen de verdrags-
partijen er voor kiezen een geschil omtrent het verdrag voor te leggen aan het 
Internationaal Gerechtshof of een arbitragehof. Ook het Rijnverdrag biedt de 
partijen in artikel 16 en de bijlage bij dat verdrag de mogelijkheid een scheids-
gerecht op te richten en daaraan een geschil omtrent het verdrag voor te leggen. 
Aangezien de EU bij beide verdragen partij is, is deze mogelijkheid voor de be-
treffende lidstaten afgesloten.

Het verdient verder opmerking dat de hierboven beschreven complicaties zich 
alleen voordoen bij een geschil tussen twee lidstaten. Wanneer een derde land 
betrokken is bij het geschil heeft het Hof van Justitie immers geen rechtsmacht 
en zal de internationale rechter of een internationaal arbitraal hof bevoegd zijn.

6.2  De interpretatie van internationaal recht in zaken tussen lidstaten

De verhouding tussen Europees recht en internationaal recht is bijzonder. Het 
Europese milieurecht vormt dikwijls een implementatie van het internationale 
recht. Ingevolge overwegingen 21 en 35 van de Preambule bij de KRW, dient de 
richtlijn bijvoorbeeld mede ter implementatie van het Verdrag van Helsinki. Het 
verdrag bevat dan ook minimumverplichtingen waar het beleid en het recht van 
de lidstaten en de EU aan moeten voldoen.178 Zoals in de hoofdstukken 3 en 5 al 
aan de orde kwam, moet de inhoud van het Europese waterrecht zoveel mogelijk 
conform het Verdrag van Helsinki en het VN-waterlopenverdrag worden geïnter-
preteerd. Ook kan betoogd worden dat het Europese waterrecht (of wellicht elk 
internationaal stroomgebiedbeheerplan op zich) een ‘waterlopenovereenkomst’ 

177 Lavranos 2006, p. 467-468.
178 Hey & Van Rijswick 2007, p. 14. Uiteraard staat het de lidstaten en de gemeenschap vrij om verder-

gaande milieueisen te stellen dan het verdrag doet.
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vormt zoals bedoeld in het VN-waterlopenverdrag.179 Staten zijn vrij in het bepa-
len van de inhoud van zo’n overeenkomst, zolang dit blijft binnen de basisprin-
cipes van het VN-waterlopenverdrag.180 Een eenmaal gesloten waterlopenover-
eenkomst die niet compatibel is met het VN-waterlopenverdrag, behoudt echter 
zijn bindende kracht.181

Niet alleen kan het bestaan van het internationale recht gevolgen hebben voor de 
manier waarop het Europese recht geïnterpreteerd wordt, ook heeft de inhoud 
van het Europese recht mogelijk gevolgen voor de manier waarop de rechter de 
internationaalrechtelijke bepalingen zal interpreteren wanneer een partij zich 
beroept op de schending ervan. Zoals in paragraaf 6.1 duidelijk werd, zal het mo-
gelijk de Europese rechter zijn, in plaats van een internationale, die zal oordelen 
over de schending van een van de hierboven beschreven internationaalrechte-
lijke normen. Deze rechter kan niet anders dan de hem voorgelegde geschillen 
beoordelen in lijn met het Europese recht.

Stel bijvoorbeeld dat een lidstaat klaagt over de schending van het schadeverbod 
door een andere lidstaat en deze andere lidstaat zich verweert door te stellen 
dat de schade slechts voortvloeit uit een redelijk en billijk gebruik zijnerzijds. 
In dat geval moet de rechter beide beginselen wegen. Het Europese recht zelf 
bevat geen bepalingen over wat een redelijk en billijk gebruik is en richt zich op 
geen enkele manier op de verdeling van de verontreinigingsruimte over lidstaten 
(zie hierover ook hoofdstuk 3). Ook het schadeverbod komt niet expliciet voor in 
het Europese waterrecht. Deze beginselen moeten gehaald worden uit het inter-
nationale recht; het Europese recht kan vervolgens invloed hebben op de wijze 
waarop deze beginselen uitwerken.

De verhouding tussen het beginsel van redelijk en billijk gebruik en het scha-
deverbod, zoals beschreven in paragraaf 4.5.1, houdt in dat de schade die een 
gebruik veroorzaakt, beoordeeld moet worden als een van de factoren die be-
palen of een gebruik redelijk en billijk is.182 Volgens sommigen betekent dit dat 
het milieu belang het onderspit zal delven in vergelijking met de andere, meer 
sociaal economische factoren.183 Nu de lidstaten zich verbonden hebben de KRW 
correct te implementeren, komt de bescherming van ecosystemen echter een 
meer dan gemiddelde plaats toe. Ingevolge overweging 1 van de considerans bij 
de KRW is water immers ‘geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als 

179 Een waterlopenovereenkomst is een overeenkomst tussen oeverstaten, waarin de bepalingen van 
het VN-waterlopenverdrag worden toegepast op en aangepast aan de kenmerken en het gebruik 
van een specifieke internationale waterloop of een deel daarvan (art. 3 lid 3 VN-waterlopenverdrag).

180 Tanzi & Arcari 2001, p. 85.
181 Tanzi & Arcari 2001, p. 86.
182 Het heeft daarbij wel een zekere voorrang op de overige factoren.
183 Al wordt dat door anderen betwist.
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zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden’. Dit zou ertoe kunnen 
leiden dat het Hof van Justitie in een geschil tussen lidstaten makkelijker oordeelt 
dat er sprake is van onredelijk en/of onbillijk gebruik, wanneer er milieuschade 
is veroorzaakt, dan wanneer een andere ‘gewone’ internationale rechter hier-
over zou oordelen. Bovendien zouden de Europese kwaliteitseisen mee kunnen 
spelen in de vraag of een staat binnen zijn redelijk en billijk gebruiksdeel blijft.

Hetzelfde geldt voor de vraag wat de reikwijdte is van het schadeverbod in een 
concreet geval. De plicht geen aanzienlijke schade te veroorzaken is een vage 
norm. Het is in abstracto onduidelijk of een staat aan deze zorgplicht heeft vol-
daan. Om dit toch te kunnen beoordelen, kan gerefereerd worden aan algemeen 
geaccepteerde minimumnormen.184 Binnen Europa zouden bijvoorbeeld de gel-
dende waterkwaliteitseisen als dit soort normen kunnen functioneren. Dat zou 
betekenen dat het voldoen aan de eisen van de richtlijn mee zou kunnen brengen 
dat voldaan is aan de inspanningsverplichting geen aanzienlijke schade te ver-
oorzaken.

De Europese kwaliteitseisen kunnen ook invloed hebben op de invulling van 
het voorzorgsbeginsel. Volgens Trouwborst levert de verwachte schending van 
een waterkwaliteitsnorm voldoende vermoeden om te verwachten schade als 
‘ ernstig’ te bestempelen in de zin van het voorzorgsbeginsel.185 Dat betekent 
dat er een relatie bestaat tussen een schending van het Europese recht en een 
schending van het voorzorgsbeginsel. Wanneer er goede gronden zijn om te ver-
wachten dat een staat op het punt staat een waterkwaliteitsnorm te schenden, 
dreigt een schending van Europees recht. Wanneer hij vervolgens proportionele 
en effectieve actie onderneemt, blijft hij binnen de marges van het voorzorgsbe-
ginsel. Laat hij dit na, dan zal hij naast Europees recht ook het voorzorgsbeginsel 
schenden.186

Deze voorbeelden maken duidelijk dat – wanneer het Hof van Justitie oordeelt 
over een schending van internationaal recht door een lidstaat – het Europese 
recht een rol kan spelen bij de invulling van de internationaalrechtelijke normen 
die geschonden zouden zijn.

184 McCaffrey 2001, p. 374-375 en Nollkaemper 1993, p. 50-51.
185 Trouwborst 2006, p. 356.
186 De omgekeerde situatie gaat niet op. Ook wanneer een staat binnen de marges van het Europese 

recht blijft, kan het voorzorgsbeginsel geschonden worden. Het voorzorgsbeginsel dekt immers alle 
vormen van schade en niet slechts de schade die veroorzaakt wordt door een schending van een van 
de waterkwaliteitsnormen die in het Europese recht vervat zijn.
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7  Conclusies

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het Europese en het internationale 
recht een aantal concrete instrumenten bieden die lidstaten kunnen inzetten 
om grensoverschrijdende verontreiniging tegen te gaan. Ten eerste biedt arti-
kel 259 VWEU de mogelijkheid om een andere lidstaat voor het Hof te dagen, 
dat vervolgens – bij blijvende overtreding – een boete of dwangsom op kan leg-
gen. Ook kan de Commissie (op grond van art. 258 VWEU) worden verzocht een 
zaak  aanhangig te maken bij het Hof. Dit kan uitmonden in dezelfde sancties. Dit 
– meer indirecte – instrument staat overigens ook open voor decentrale water-
beheerders.

Hoewel dit op het eerste oog krachtige instrumenten lijken te zijn om een einde 
te maken aan een schending van het Europese recht, is hierboven aangegeven dat 
op de effectiviteit ervan het een en ander valt aan te merken. Ten eerste staat de 
vrees politieke verhoudingen te verstoren klaarblijkelijk in de weg aan de daad-
werkelijke toepassing van artikel 259 VWEU. Hierboven is aangegeven dat dit 
artikel – op enkele uitzonderingen na – nooit gebruikt wordt. Hoewel het minder 
bezwaarlijk lijkt te zijn de bal via de Commissie te spelen, ligt ook hier een adder 
onder het gras. Zoals naar voren kwam in paragraaf 2.1.4 heeft deze onvoldoen-
de capaciteit en bevoegdheden om effectief inbreuken op het Unierecht vast te 
stellen. Ten slotte kunnen lidstaten, wanneer het eenmaal tot een gang naar het 
Hof komt, de gevolgen van een eventuele veroordeling lang uitstellen, terwijl de 
schending van het Europese recht blijft voortduren.

Naast het Europese recht biedt ook het internationale recht enkele zeer concrete 
verplichtingen waarop staten zich kunnen beroepen voor de rechter. Wanneer 
een lidstaat een inbreuk maakt op het beginsel van redelijk en billijk gebruik van 
internationale waterlopen, op het schadeverbod, op de verplichting om inter-
nationale waterlopen en hun ecosystemen te beschermen, of op het voorzorgs-
beginsel, betekent dit dat sprake is van een internationally wrongful act (mits 
deze inbreuk aan de staat kan worden toegerekend). Wanneer deze staat zich 
niet succesvol op een uitzonderingsbepaling kan beroepen, kan de rechter hem 
verplichten herstelmaatregelen te treffen om het water terug te brengen in de 
oorspronkelijke toestand en (daarnaast of in plaats daarvan) de geleden schade 
te vergoeden en – indien dit niet mogelijk is – een andere vorm van genoegdoe-
ning te geven.

Ook dit lijkt een stevig instrument in de handen van lidstaten om een einde te 
maken aan grensoverschrijdende verontreiniging; onder omstandigheden kan 
dat immers een toerekenbare inbreuk op een van de vier hier vermelde ver-
plichtingen inhouden. Uit paragraaf 6 blijkt echter dat hiernaast de rol van het 
Europese recht invloed heeft op de werking van dit instrument. Op grond van de 
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jurisprudentie van het Hof van Justitie staat het bij deze materie lidstaten niet 
vrij om een zaak tegen een andere lidstaat bij een internationale rechter aan-
hangig te maken. Wanneer de Europese Unie partij is bij het verdrag waarin de 
verplichting is vervat waarop de gelaedeerde lidstaat zich beroept, kan het zijn 
dat het Hof van Justitie exclusief bevoegd is te oordelen over de schending van 
die verplichting. Dit beperkt lidstaten dus enigszins in hun mogelijkheden wan-
neer zij liever een internationale rechter zouden willen aanzoeken (bijvoorbeeld 
bij gebruikmaking van een in een verdrag vastgelegde geschillenregeling).

Hiernaast geeft de inhoud van het Europese waterrecht een nadere invulling aan 
de (algemenere) verplichtingen uit het internationale recht en eventueel ook 
aan de verhouding tussen die verplichtingen. Zo zou een lidstaat die wordt aan-
gesproken op een schending van het schadeverbod, mogelijk succesvol kunnen 
 tegenwerpen dat hij blijft binnen de Europese normen. Als voorbeeld wordt hier 
de Dommelcasus genomen. Stel dat het water Vlaanderen verlaat terwijl het pre-
cies voldoet aan de normen van de RPS. In dat geval wordt wel degelijk schade 
veroorzaakt in Nederland, omdat bijna geen enkele lozing meer mogelijk is,187 
hetgeen economische consequenties zal hebben. Wanneer België voor de rech-
ter succesvol kan betogen dat dit derhalve geen inbreuk op het schadeverbod 
inhoudt, omdat het haar is toegestaan het water tot die norm te verontreinigen, 
betekent dit een beperking van het instrument.

Dit overziend kan geconcludeerd worden dat het Europese en internationale 
recht wel degelijk mogelijkheden bieden voor gelaedeerde lidstaten om een ein-
de te maken aan grensoverschrijdende verontreiniging. Er zijn echter verschil-
lende obstakels op de weg die de effectiviteit van deze instrumenten kunnen 
verminderen. Zoals gezegd in de inleiding van dit hoofdstuk, kunnen decentrale 
waterbeheerders niet direct zelf van de in dit hoofdstuk beschreven instrumen-
ten gebruikmaken. Behoudens het instrument om de Commissie te verzoeken 
een inbreukprocedure te starten, staan de bovenstaande instrumenten slechts 
open voor de lidstaten. Decentrale waterbeheerders kunnen deze instrumenten 
dus slechts indirect gebruiken, namelijk door hun eigen nationale overheid te 
bewegen ze in te zetten. Daarbij kan de positie van de betreffende decentrale 
waterbeheerder van belang zijn. ‘Hogere’ waterbeheerders, zoals in Nederland 
bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat Directie Maas, zouden wellicht op dit punt ster-
ker staan dan ‘lagere’ beheerders zoals De Dommel.

Naast het bovenstaande leidt dit hoofdstuk nog tot andere voor dit onderzoek 
relevante conclusies. Wanneer de beschrijving van het internationale recht in dit 
hoofdstuk vergeleken wordt met de in hoofdstuk 3 beschreven inhoud van de 
Europese waterrichtlijnen, valt op dat het Europese recht veel instrumenteler is 

187 Althans geen concentratieverhogende lozing.
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dan het internationale en eigenlijk geen leidende uitgangspunten kent voor een 
gemeenschappelijk stroomgebiedbeheer, zoals het internationale recht die wel 
kent. Ook al is de KRW een implementatie van het Verdrag van Helsinki, het is 
duidelijk dat niet alle verplichtingen uit dat verdrag een plek hebben gekregen 
in de Europese richtlijnen. De uitgebreide normstelling ten aanzien van de wa-
terkwaliteit vormt natuurlijk wel een implementatie van de verplichting inter-
nationale waterlopen en hun ecosystemen te beschermen. Daarnaast heeft ook 
het voorzorgsbeginsel een plek gekregen in het Europese milieurecht (art. 191 
VWEU). Het beginsel van redelijk en billijk gebruik en het schadeverbod wor-
den echter nergens genoemd, laat staan uitgewerkt. Wat dit betreft is dus geen 
sprake van een goede implementatie van het Verdrag van Helsinki.
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Hoofdstuk 7: Juridische instrumenten in België

1  Inleiding

Naast de – in het vorige hoofdstuk beschreven – mogelijkheden die het interna-
tionale recht biedt om grensoverschrijdende waterproblematiek tegen te gaan, 
kunnen lidstaten ook het nationale recht van het land waar de problematiek van-
daan komt als instrument inzetten. Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden 
die het Belgische recht biedt voor Nederlandse waterbeheerders. Daarbij staat 
een scala aan opties open.

1.1  Diverse oorzaken van verontreiniging

De verontreiniging van het Vlaamse oppervlaktewater is afkomstig uit een grote 
verscheidenheid aan bronnen. Zowel landbouw, bedrijven (daaronder worden 
verstaan de industrie, energie, handel & diensten) als huishoudens dragen per 
verontreinigingssoort in verschillende mate bij. Eutrofiëring door stikstof en 
fosfor en een gebrek aan zuurstofbindende stoffen zijn voornamelijk afkomstig 
van huishoudens en de landbouw. Voor de zware metalen speelt de landbouw 
nagenoeg geen rol en ontstaat verontreiniging vooral via industriële lozingen, 
onbehandeld en behandeld huishoudelijk afvalwater en via diverse diffuse bron-
nen. De rol van huishoudens is – met uitzondering van verontreiniging door 
koper – gering. Het verdient opmerking dat de meeste verontreiniging door 
zware metalen veroorzaakt wordt door belasting die niet in een van de drie 
 bovenstaande categorieën kan worden ingedeeld en dat daarnaast ook niet 
verklaarde verontreiniging nog een grote rol speelt. Wat betreft bestrijdings-
middelen hebben zowel huishoudens, industrie als landbouw een aanzienlijk 
aandeel. Gewasbeschermingsmiddelen worden vooral in de landbouw gebruikt. 
De andere hoofdgroep van de bestrijdingsmiddelen wordt gevormd door de bio-
ciden (met name ontsmettingsmiddelen, conserveringsmiddelen, plaagbestrij-
dingsmiddelen). Deze worden uitsluitend buiten de landbouw gebruikt.1

1 Deze informatie is afkomstig uit de achtergronddocumenten bij het MIRA Milieu- en natuurrapport 
Vlaanderen (2010).



Juridische instrumenten in België

296

1.2  Breed scala aan instrumenten

Hoewel de verontreiniging in Vlaanderen dus uit diverse bronnen afkomstig is, 
behoeven de grootschalige veroorzakers van verontreiniging veelal een door hun 
overheid verstrekte vergunning, waarvan de verlening en geldigheid beheerst 
worden door het nationale bestuursrecht. Zoals hieronder duidelijk zal worden, 
is de vergunningplicht niet beperkt tot commerciële activiteiten in het bedrijfs-
leven of de landbouw, maar kan daaronder elke activiteit van enige omvang ge-
schaard worden.2 Door deze constructie zijn in België erg veel typen activiteiten 
vergunningplichtig. Bij de behandeling van het Belgische recht als instrument 
om grensoverschrijdende waterproblematiek tegen te gaan, zal dan ook vooral 
ingegaan worden op de vergunningverlening door overheden. Daarnaast wordt 
ingegaan op het al dan niet reguleren van verontreinigende activiteiten mid-
dels algemeen verbindende voorschriften en de eventuele mogelijkheden voor 
Nederlandse waterbeheerders om daar invloed op uit te oefenen. Bij deze onder-
werpen komen verschillende juridische instrumenten als inspraak, bezwaar en 
beroep aan bod. Mocht beïnvloeding van de regulering niet werken, dan kan ver-
volgens eventueel overgegaan worden tot de aansprakelijkstelling van de voor 
de waterproblematiek verantwoordelijke Belgische overheid. Hierbij spelen het 
internationaal privaatrecht en het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad 
een rol. Als sluitstuk van de mogelijkheden die het Belgische recht biedt, komt 
het aanspreken van verontreinigende particulieren en bedrijven zelf aan bod. 
Hoewel het inzetten van juridische instrumenten jegens de overheid de meest 
gerede weg vormt in het licht van dit onderzoek, dient ook deze laatste optie te 
worden onderzocht, omdat het van groot belang kan zijn voor met waterproble-
matiek geconfronteerde Nederlandse waterbeheerders, indien de beschikbare 
procedures jegens overheden geen soelaas kunnen bieden. Zowel de aanspra-
kelijkstelling van een Belgische overheid als een Belgische particulier komen al-
leen aan bod voor zover het een procedure voor de Belgische rechter betreft; een 
procedure voor de Nederlandse rechter komt in dit boek niet uitgebreid aan de 
orde. In paragraaf 3.4 wordt uitgelegd dat een zodanige procedure waarschijn-
lijk niet mogelijk is tegen een Vlaamse overheid. In paragraaf 3.5.4 wordt uitge-
legd dat een procedure voor de Nederlandse rechter weliswaar mogelijk is tegen 
een schadeveroorzakende Belgische particulier, maar dat deze inhoudelijk niet 
zal verschillen ten opzichte van een procedure voor de Belgische rechter en dat 
daarom slechts de Belgische variant behandeld wordt.

Voor elk van de behandelde Belgische instrumenten wordt ingegaan op de 
rechtsingang voor Nederlandse overheden, het verloop van de procedure en de 
vraag in welke mate het betreffende instrument kan bijdragen aan het bestrijden 
van de grensoverschrijdende waterproblematiek.

2 Net als dat in de Nederlandse Waterwet het geval is.
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1.3  Inperking: Vlaanderen in plaats van heel België

Hoewel vroeger een eenheidsstaat, is België sinds 1993 een federale staat, be-
staande uit drie gewesten (het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en drie gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) (art. 13 Grondwet van 
het federale België). De overheidsbevoegdheden zijn verdeeld over de gewesten, 
de gemeenschappen en de federale overheid. Aangezien België zich ontwikkelde 
van een eenheidsstaat tot een federale staat, beschikken de gemeenschappen 
en de gewesten slechts over toegewezen bevoegdheden. De niet toegewezen 
‘ residuaire’ bevoegdheden berusten bij de federale overheid.3 Dit betekent dat 
alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de gewesten of de gemeenschap-
pen zijn toegekend, toekomen aan de federale overheid. In het kader van dit 
onderzoek is het relevant dat de gewesten bevoegdheden toegewezen hebben 
gekregen inzake het leefmilieu en het waterbeleid.4 Dit houdt in dat zij onder 
meer belast zijn met de bescherming van de bodem, de ondergrond, het water en 
de lucht tegen verontreiniging en aantasting, de waterproductie en watervoor-
ziening, met inbegrip van de technische reglementering inzake de kwaliteit van 
het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de riolering.5 Aangezien de 
gewestelijke bevoegdheid reikt tot aan de kustlijn, is de federale overheid nog 
wel bevoegd ten aanzien van het mariene milieu.6 Omdat het te ver zou voeren 
de relevante inhoud van het recht van alle drie de gewesten te bespreken, zal 
dit hoofdstuk zich voornamelijk richten op het inzetten van instrumenten in het 
Vlaams Gewest.

De keuze voor Vlaanderen ligt in de eerste plaats voor de hand, omdat dat rechts-
stelsel relevant is voor de in het volgende hoofdstuk te behandelen concrete  casus 
van een Nederlandse waterbeheerder die kampt met uit Vlaanderen afkomstige 
grensoverschrijdende waterproblematiek. Ook is het zo dat de betreffende regel-
geving en de bijbehorende literatuur taalkundig gezien een stuk toegankelijker is 
dan de Waalse, daar ze in het Nederlands is opgesteld.

3 Van den Bossche 2002, p. 35-36, zie ook art. 38 Grondwet. De federale overheid beschikt naast de 
residuaire bevoegdheden over enkele toegewezen bevoegdheden.

4 Mast e.a. 2009, p. 427; Larmuseau, De Smedt & Roelandts 2010, p. 26.
5 Art. 6 § 1, II Bijzondere wet tot hervorming der instellingen (hierna: BWHI).
6 Mast e.a. 2009, p. 428; Larmuseau, De Smedt en Roelandts 2010, p. 27. Zie ook de wet van 20 ja-

nuari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid 
van België.
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2  Relevante regelgeving in Vlaanderen

2.1  Inleiding

Voordat ingegaan kan worden op de specifieke instrumenten die het Belgische 
recht biedt aan Nederlandse waterbeheerders, dient eerst een kort overzicht ge-
geven te worden van de relevante Vlaamse regelgeving om inzicht te verschaffen 
in de wijze waarop de waterkwaliteit in Vlaanderen juridisch wordt gereguleerd 
en duidelijk te maken op welke punten in dit systeem de later te beschrijven in-
strumenten kunnen ingrijpen.

De relevante regelgeving in Vlaanderen op watergebied is afkomstig van ver-
schillende niveaus binnen het federale België en diverse bestuursorganen spe-
len een rol op dit terrein. De federale overheid maakt ‘wetten’ en de gewesten 
en gemeenschappen ‘decreten’.7 Naast deze entiteiten kent België provincies en 
gemeenten en – voor het waterbeheer relevant – ook zogenoemde ‘polders’ en 
‘wateringen’, elk met hun eigen bevoegdheden. De provincies en gemeenten vaar-
digen voor hun regelgeving ‘verordeningen’ uit. Polders en wateringen zijn beide 
openbare besturen, met als taak het verwezenlijken van de doelstellingen van 
het Decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deel-
bekkenbeheerplan (respectievelijk art. 1 Polderwet en art. 1 Wateringenwet). 
Het gaat met name om uitvoerende organen die geen de burgers bindende re-
gels uitvaardigen. Behoudens het incidenteel geven van adviezen zijn zij ook niet 
betrokken bij de vergunningverlening. In dit onderzoek zullen de polders en 
 wateringen dan ook verder buiten beschouwing blijven.

Van oorsprong was er in België – net als op Europees niveau,8 zie hoofdstuk 3 – 
een versnipperde sectorale benadering: de bescherming van het oppervlakte-
water werd geregeld in de Oppervlaktewaterenwet (1971), de oppervlaktewa-
terkwantiteit in Wetten op polders en wateringen (1957) en in de Wetgeving 
betreffende de waterkering (1996). Kwalitatief grondwaterbeheer werd gere-
geld in het Decreet inzake het grondwaterbeheer (1984), de Wetgeving tot be-
scherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (2006) 
en het Bodemdecreet (2006). Kwantitatief grondwaterbeheer werd geregeld in 
het Decreet inzake grondwaterbeheer (1984). Daarnaast bestond er aparte wet-
geving inzake het watergebruik voor bepaalde doelen, zoals het Decreet betref-
fende water bestemd voor menselijke aanwending (2002).

7 Van den Bossche 2002, p. 36. Op deze indeling is één uitzondering: de wetgevende akten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ‘ordonnanties’ genoemd.

8 En in Nederland.
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Meer integratie kwam er door de opname van afzonderlijke watervergunningen 
in één milieuvergunning, dankzij het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
Milieuvergunning (hierna: Milieuvergunningsdecreet) en zijn uitvoeringsbeslui-
ten. Van deze uitvoeringsbesluiten zijn vooral relevant het Besluit van de Vlaamse 
Regering, houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de mi-
lieuvergunning (hierna: VLAREM I), van 6 februari 1991, en het Besluit van de 
Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhy-
giëne (hierna: VLAREM II), van 1 juni 1995. Daarnaast werd in 2003 de KRW in 
Vlaanderen geïmplementeerd in het Decreet betreffende het integraal waterbe-
leid van 18 juli 2003 (hierna: DIWB). Ten slotte zijn op algemeen milieurechtelijk 
gebied nog het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (hierna: DABM) en de Grondwet van belang.

2.2  Regulering middels algemeen verbindende voorschriften

Hieronder komen de belangrijkste algemeen verbindende voorschriften aan bod 
die de Vlaamse overheid heeft uitgevaardigd om de waterkwaliteit te reguleren.9

2.2.1  Grondwet

Volgens artikel 7bis Grondwet streven de federale staat, de gemeenschappen 
en de gewesten, bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de doel-
stellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en 
milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de ge-
neraties. Deze formulering houdt in dat het beginsel ruimer is dan slechts de 
bescherming van het leefmilieu. Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: 
een sociale pijler, een economische pijler en een pijler leefmilieu. Tussen deze 
pijlers moet een evenwicht worden gevonden. Daarnaast strekt het beginsel tot 
internationale en intergenerationele ontwikkelingsmogelijkheden. Het betreft 
hier in de eerste plaats een politiek-ethisch concept, waaraan de overheid op een 
discretionaire wijze invulling moet geven in wetgeving.10

Hiernaast is in artikel 23 lid 3 4° Grondwet het grondrecht op de bescherming 
van een gezond leefmilieu als volgt vastgelegd:

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen 
de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met 
de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvat-
ten inzonderheid: 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.

9 Soms zijn deze voorschriften uitgevaardigd om meer algemene redenen, daaronder begrepen onder 
meer de regulering van het watergebruik.

10 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 568.
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Dit wetsartikel beoogt te verhinderen dat de bevoegde wetgever het bescher-
mingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving aan-
zienlijk vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn van algemeen belang en 
behelst zo in feite een standstillbepaling.11 Deze bepaling is slechts van toepas-
sing op wetten in materiële zin en niet op het beschermingsniveau dat wordt 
geboden door bijvoorbeeld milieuvergunningen.12 Het is van belang dat in de tijd 
opeenvolgende normen globaal gezien een gelijkwaardig niveau van bescher-
ming bieden. Dat betekent dat compensatie op onderdelen is toegestaan.13 Wat 
betreft het vereiste van een ‘aanzienlijke’ vermindering en de mogelijke recht-
vaardiging door redenen van algemeen belang, kan opgemerkt worden dat de 
rechtspraak casuïstisch en moeilijk in een objectieve maatstaf te vatten is. In het 
overgrote deel van de rechtszaken, werd besloten dat de daling niet aanzienlijk 
was, of dat er een rechtvaardiging voor was.14 De Raad van State hanteert (in te-
genstelling tot het Grondwettelijk Hof) wel een proportionaliteitstoets: het lou-
tere bestaan van redenen van algemeen belang volstaat niet. Er moet een  billijk 
evenwicht bestaan tussen het algemeen belang en het nadeel dat bepaalde bur-
gers ondergaan.15

2.2.2  Verbod op lozen zonder vergunning

Naast de Grondwet bevat de Oppervlaktewaterenwet16 een relevante bepaling 
inzake de regulering van het watergebruik. Ingevolge artikel 2 is het verboden 
het oppervlaktewater te verontreinigen, behalve wanneer het lozen vergund is 
of wanneer het huishoudelijk afvalwater betreft (binnen bepaalde kwantitatieve 
grenzen) of toilet- of afvalwater van bepaalde typen schepen (voor zover voldaan 
wordt aan bepaalde voorwaarden). Deze wet kent verder geen voor dit onder-
zoek relevante inhoud. De vergunningverlening is geregeld in het hieronder te 
behandelen Milieuvergunningsdecreet.

11 Grondwettelijk Hof 14 september 2006, nr. 135/2006; Grondwettelijk Hof 14 september 2006, 
nr. 137/2006; Grondwettelijk Hof 28 september 2006, nr. 145/2006; Grondwettelijk Hof 20 juni 
2007, nr. 87/2007; Grondwettelijk Hof, 31 juli 2008, nr. 114/2008; Grondwettelijk Hof 1 september 
2008, nr. 121/2008; Grondwettelijk Hof 14 oktober 2010, nr. 113/2010; Grondwettelijk Hof 13 janu-
ari 2011, nr. 2/2011; Grondwettelijk Hof 3 februari 2011, nr. 22/2011. Vanpraet & Van de Heyning 
2010, p. 562.

12 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 564. Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, n° 100-2/3°, 
p. 13. Zie ook Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 85-87 en Parl. St., Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, B.Z. 1991-1992, n° 381/1, p. 8. Zie ook bijvoorbeeld RvS 24 maart 2005, 
nr. 142.620, r.o. 3.2.3.

13 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 564.
14 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 565.
15 RvS 17 november 2008, nr. 187.998, r.o. 18.1, 18.4 en 32.3.
16 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
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2.2.3  Algemene beginselen

In artikel 1.2.1. § 2 DABM zijn de algemene beginselen van milieubeleid in het 
Vlaams Gewest als volgt gecodificeerd: ‘Op basis van een afweging van de ver-
schillende maatschappelijke activiteiten streeft het milieubeleid naar een hoog 
beschermingsniveau. Het berust onder meer op het voorzorgsbeginsel en het be-
ginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang 
aan de bron dienen te worden bestreden, het standstillbeginsel en het beginsel 
dat de vervuiler betaalt.’ Deze beginselen worden niet in dit algemene decreet ge-
definieerd. De voor het waterbeheer relevante definities staan in artikel 6 DIWB:

1. Op grond van het standstillbeginsel moet worden voorkomen dat de toestand 
van watersystemen verslechtert.

2. Op grond van het preventiebeginsel moet worden opgetreden om schadelijke 
effecten te voorkomen, veeleer dan die achteraf te moeten herstellen.

3. Op grond van het bronbeginsel worden preventieve maatregelen aan de bron 
genomen.

4. Op grond van het voorzorgsbeginsel moet het treffen van maatregelen ter 
voorkoming van schadelijke effecten niet worden uitgesteld omdat na afwe-
ging het bestaan van een oorzakelijk verband tussen het handelen of nalaten 
en de gevolgen ervan niet volledig door wetenschappelijk onderzoek is aan-
getoond.

5. Op grond van het ‘de vervuiler betaalt’-beginsel zijn de kosten voor maatrege-
len ter voorkoming, vermindering en bestrijding van schadelijke effecten en 
de kosten voor het herstellen van deze schade voor rekening van de veroor-
zaker.

Daarnaast worden in artikel 6 DIWB nog het kostenterugwinningsbeginsel,17 het 
herstelbeginsel,18 het participatiebeginsel,19 het beginsel van hoog beschermings-
niveau,20 het beginsel dat het watersysteem een van de ordenende principes is in 

17 Op grond waarvan de kosten voor waterdiensten, met inbegrip van de milieukosten en de kosten 
van de hulpbronnen, in rekening worden gebracht met inachtneming van een economische analyse 
van het watergebruik.

18 Op grond waarvan bij schadelijke effecten deze voor zover mogelijk daadwerkelijk worden hersteld 
tot de van toepassing zijnde referentieniveaus.

19 Op grond waarvan aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak wordt verleend bij het 
voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal 
waterbeleid.

20 Op grond waarvan een zo hoog mogelijk beschermingsniveau wordt nagestreefd van de aquatische 
ecosystemen, met inbegrip van de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en water-
rijke gebieden, zonder evenwel het multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te 
verliezen.
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de ruimtelijke ordening, het beginsel van de evaluatie ex ante21 en het solidari-
teitsbeginsel22 genoemd.

De adressaat van al deze beginselen is de overheid en niet de burger.23 De op-
name van deze doelstellingen en beginselen in een verbindende juridische tekst 
heeft tot gevolg dat het beginselen met juridische draagwijdte zijn geworden, 
die door de uitvoerende macht en de lagere overheden in acht moeten worden 
genomen en die tevens als leidraad kunnen dienen bij de interpretatie van omge-
vingsrechtelijke bepalingen.24

2.2.4  Milieukwaliteitsnormen

Op grond van artikel 2.2.1 DABM stelt de Vlaamse regering ter bescherming van 
het milieu milieukwaliteitsnormen vast die bepalen aan welke kwaliteitseisen de 
onderdelen van het milieu moeten voldoen binnen de termijnen die zij bepaalt. 
Milieukwaliteitsnormen bepalen de maximaal toelaatbare hoeveelheden veront-
reinigingsfactoren in de atmosfeer, het water, het sediment of de biota of de bo-
dem. Zij kunnen ook bepalen welke natuurlijke of andere elementen in het milieu 
aanwezig moeten zijn met het oog op de bescherming van de ecosystemen en de 
bevordering van de biologische diversiteit. Blijkens artikel 2.2.3 § 1 DABM zijn 
er twee soorten milieukwaliteitsnormen. Basismilieukwaliteitsnormen bepalen 
de kwaliteitseisen waaraan het betrokken onderdeel van het milieu in heel het 
Vlaamse Gewest moet voldoen. Bijzondere milieukwaliteitsnormen bepalen de 
kwaliteitseisen waaraan het betrokken onderdeel van het milieu moet voldoen 
in gebieden die bijzondere bescherming behoeven, hetzij wegens de bestemming 
die zij hebben, hetzij wegens de functies die zij vervullen of dienen te vervullen.

Deze milieukwaliteitsnormen richten zich rechtstreeks tot de overheid en niet 
tot de burger. Zij verbinden de burger dus niet, maar hebben wel rechtsgevolgen 
voor die burger, omdat de overheid ze moet respecteren in de uitvoering van haar 
beleid. De mate waarin de overheid bij de uitvoering van het beleid gebonden is 
aan deze normen, verschilt naarmate er sprake is van grenswaarden of richt-
waarden. Op grond van artikel 2.2.4 DABM kunnen milieukwaliteitsnormen door 
de Vlaamse overheid worden vastgesteld in de vorm van grenswaarden en richt-

21 Op grond waarvan een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van het 
integraal waterbeleid op het milieu, het economische en sociale aspect en voor de samenleving, en 
voor de uitvoerende en handhavende instanties wordt uitgevoerd.

22 Op grond waarvan onder meer geen maatregelen worden genomen die door hun omvang en 
gevolgen leiden tot een aanzienlijke toename van het overstromingsrisico in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen andere gebieden in hetzelfde stroomgebied, bekken of deelbekken, tenzij 
die maatregelen gecoördineerd werden en door de betrokken lidstaten, gewesten of andere be-
heerders een overeengekomen oplossing bereikt werd.

23 Hof van Beroep Antwerpen 11 oktober 1999, TMR 2000, 52.
24 Larmuseau 2011, p. 421-423. Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 562.
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waarden. Grenswaarden mogen, behoudens in geval van overmacht, niet wor-
den overschreden. Richtwaarden bepalen het milieukwaliteitsniveau dat zo veel 
mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. Dit betekent dat richtwaarden 
slechts overschreden mogen worden in geval van ‘gewichtige redenen’.25 Naast 
de door de Vlaamse overheid vast te stellen milieukwaliteitsnormen, kent het 
DABM in artikel 2.2.5 § 1 ook nog een standstillbepaling: wanneer in een bepaald 
gebied voor een onderdeel van het milieu de werkelijke kwaliteit van dat on-
derdeel beter is dan vereist door de geldende grens- of richtwaarde, moeten de 
nodige maatregelen worden getroffen om deze kwaliteit minstens te behouden. 
Het opvullen van de resterende verontreinigingsruimte is dus niet toegestaan.

De Vlaamse regering heeft uitvoering gegeven aan de opdracht van artikel 2.2.1 
DABM in Deel 2 van VLAREM II: hierin zijn milieukwaliteitsnormen opgenomen 
voor onder meer oppervlaktewater. Artikel 2.1.1 §1 VLAREM II stelt dat de mi-
lieukwaliteitsnormen die in dat deel zijn opgenomen, de kwaliteitseisen bepa-
len waaraan het betrokken onderdeel van het milieu in heel het Vlaamse Gewest 
moet voldoen. Ingevolge artikel 2.1.2 VLAREM II worden deze milieukwaliteits-
normen door de overheid gehanteerd bij het plannen en bij het realiseren van 
haar beleid. Zoals in paragraaf 2.3 zal blijken, spelen zij derhalve ook bij vergun-
ningverlening een rol. Blijkens artikel 51 DIWB, gaat het wat de KRW betreft om 
dezelfde doelstellingen als die in artikel 4 KRW genoemd worden. De volgende 
milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld in VLAREM II:

1. De duurzame ontwikkeling en de bescherming van een gezond leefmilieu zijn 
algemene basismilieukwaliteitsnormen (artikel 2.1.3 VLAREM II).

2. Als basismilieukwaliteitsnormen voor de beoordeling van de goede ecologi-
sche en de goede chemische toestand van oppervlaktewateren gelden de richt-
waarden, vermeld in bijlage 2.3.1 van VLAREM II (artikel 2.3.1.1 VLAREM II). 
Ingevolge artikel 2.3.1.3 VLAREM II juncto artikel 53, 54 en 65 DIWB, kan 
alleen van de milieukwaliteitsnormen worden afgeweken in bepaalde uitzon-
deringsgevallen welke gelijk zijn aan die welke in de KRW genoemd worden.

3. De fysische, chemische en microbiologische eigenschappen waaraan het op-
pervlaktewater, bestemd voor de productie van drinkwater op de winplaats 
dient te voldoen, zijn als grenswaarden opgenomen in de tabel onder artikel 
1 van bijlage 2.3.2 (artikel 2.3.2.1 VLAREM II).

4. De milieukwaliteitsnormen waaraan de zwemwateren moeten voldoen, zijn 
bepaald in artikel 1 van deel II van bijlage 2.3.3 (art. 2.3.3.1 VLAREM II). In 
deze bijlage staan grenswaarden vermeld. Ingevolge artikel 2.3.7.3.3 VLAREM 
II nemen de bevoegde instanties realistische en evenredige maatregelen die 

25 Larmuseau, De Smedt & Roelandts 2010, p.56. Naast grens- en richtwaarden zijn er nog streefwaar-
den. Deze hebben geen juridische betekenis en bieden het bestuur slechts een leidraad op de lange 
termijn.
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naar hun oordeel passend zijn om het aantal als ‘uitstekend’ of ‘goed’ inge-
deelde zwemwateren te doen toenemen. Op het einde van het badseizoen van 
2015 moeten alle zwemwateren ten minste ‘aanvaardbaar’ zijn. Zie voor de 
definitie van ‘aanvaardbaar’ artikel 2.3.7.3.1 VLAREM II juncto artikel 4 van 
deel II van bijlage 2.3.3 van VLAREM II.

 5. De milieukwaliteitsnormen waaraan het oppervlaktewater, aangeduid als 
viswaterzone dient te voldoen, zijn opgenomen in bijlage 2.3.4, onder de 
tabellen die van toepassing zijn op water voor karperachtigen (art. 2.3.4.1 
VLAREM II). Blijkens de bijlage gaat het om grenswaarden.

6.  De milieukwaliteitsnormen waaraan de schelpdierwateren in alle als dusda-
nig aangeduide wateren dienen te voldoen zijn opgenomen in bijlage 2.3.5 
(art. 2.3.5.1 VLAREM II). Ook hier gaat het om grenswaarden.

7.  Als milieukwaliteitsnormen voor de beoordeling van de chemische toestand 
van grondwater gelden de minst strenge26 van de volgende richtwaarden (art. 
2.4.1.1 § 2 VLAREM II):

1°  de grondwaterkwaliteitsnormen, vermeld in artikel 1 van bijlage 2.4.1 
van VLAREM II;

2°  de achtergrondniveaus, eigen aan het grondwaterlichaam en niet beïn-
vloed door lozingen, vermeld in artikel 2 van bijlage 2.4.1 van VLAREM II.

 Ook voor grondwater gelden dezelfde uitzonderingsbepalingen als die van de 
KRW (zie art. 2.4.1.1 § 5, laatste zin VLAREM II jo. art. 43, 54 en 65 DIWB). 
Artikel 2.4.1.1 § 6 VLAREM II: De kwantitatieve toestand van een grondwater-
lichaam wordt bepaald door de criteria, vermeld in artikel 4 van bijlage 2.4.1 
van VLAREM II. Blijkens artikel 51 § 2 DIWB geldt hier wel een afwijkende 
deadline ten opzichte van de KRW, namelijk 22 december 2021, in plaats van 
2015.

Hier kan opgemerkt worden dat zo goed als alle eisen zijn vormgegeven als grens-
waarden. Alleen de uit de KRW voortvloeiende eisen ten aanzien van de toestand 
van het oppervlaktewater en het grondwater zijn vormgegeven als richtwaarden. 
Hierbij is er echter – net als in Nederland – voor gekozen alleen een afwijking toe 
te staan op deze eisen in de gevallen die de KRW zelf als uitzonderingsmogelijk-
heden erkent. Gezien vanuit de definities van grens en richtwaarde in paragraaf 
2.3 van hoofdstuk 2, is ook hier materieel gezien dus sprake van grenswaarden. 
Daarmee kan gezegd worden dat het Vlaamse recht op dit punt een correcte im-
plementatie vormt van de Europese waterregelgeving.

26 Het lijkt alsof hier zou moeten staan ‘strengste’ in plaats van ‘minst strenge’. Dit staat echter zo in de 
regelgeving.
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2.3  Regulering middels vergunningen

2.3.1  Vergunningplicht en vergunningvoorwaarden

Vlaamse inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mens en het leef-
milieu behoeven een milieuvergunning om geëxploiteerd te mogen worden. Bij 
‘inrichtingen’ gaat het om fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, 
installaties, toestellen en ook handelingen die op een door de Vlaamse Regering 
opgestelde lijst voorkomen (art. 2 sub 1 Milieuvergunningsdecreet). De vergun-
ningplicht is dus niet beperkt tot commerciële activiteiten in het bedrijfsleven 
of de landbouw. De vergunning wordt slechts verleend voor bepaalde tijd, met 
een maximale duur van twintig jaar (art. 18 § 2 Milieuvergunningsdecreet). Een 
milieuvergunning is dus altijd tijdelijk.

De inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmilieu wor-
den in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de aard en de omvang van de daar-
aan verbonden milieueffecten (art. 3 Milieuvergunningsdecreet). Op grond van 
de artikelen 4 § 1 Milieuvergunningsdecreet en 5 § 1 VLAREM I mag niemand, 
zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een 
als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse 
exploiteren of veranderen. Inrichtingen van de derde klasse kennen slechts een 
meldingsplicht.

Aan een vergunning zijn exploitatievoorwaarden verbonden die de exploitant 
van een inrichting verplicht is na te komen. Deze worden opgelegd door de 
vergunningverlenende overheid en moeten voldoen aan de door de Vlaamse 
regering bepaalde algemene of per categorie van inrichtingen geldende milieu-
voorwaarden. Deel 4 van VLAREM II (en de bijlagen) bevat de algemene milieu-
voorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (de voorwaarden dus die in beginsel 
van toepassing zijn op alle inrichtingen van de 1e, 2e of 3e klasse). Deel 5 van 
VLAREM II bevat de zogenoemde sectorale milieuvoorwaarden, die aanvullend 
op de algemene voorwaarden voor bepaalde categorieën inrichtingen gelden.

Op verzoek van de exploitant van de inrichting kan de Vlaamse minister van 
Leefmilieu bij gemotiveerd besluit individuele afwijkingen toestaan op de al-
gemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II, mits de aanvrager de best 
beschikbare technieken toepast en mits de nieuwe voorwaarden gelijkwaardi-
ge waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu 
als de voorwaarden waarvan de afwijking wordt toegestaan (art. 1.2.2.2. § 12° 
VLAREM II). De afwijking kan geen versoepeling inhouden van de emissiegrens-
waarden van VLAREM II en kan voor maximaal twintig jaar worden toegestaan.
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Hiernaast kan de vergunningverlenende overheid (mits gemotiveerd) bijzondere 
exploitatievoorwaarden opleggen met het oog op de bescherming van mens en 
milieu en in het bijzonder met het oog op de handhaving of het bereiken van 
de milieukwaliteitsnormen. Deze voorwaarden vullen die van VLAREM II aan, of 
stellen aanvullende eisen. Ze kunnen slechts in minder strenge zin afwijken, in-
dien dit uitdrukkelijk in VLAREM II is bepaald of mits de minister of de Vlaamse 
regering toelaat dat afgeweken wordt.

Ten slotte moet de exploitant ook alle andere op de exploitatie van toepassing 
zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften inzake onder meer de bescher-
ming van het leefmilieu, de oppervlaktewateren en de externe veiligheid naleven.

2.3.2  Vergunningverleningsprocedure

2.3.2.1  Bevoegde organen
Een milieuvergunning voor inrichtingen van klasse 1 wordt op aanvraag 
van de exploitant verleend door de deputatie van de provincieraad (art. 9 § 2 
Milieuvergunningsdecreet). Een milieuvergunning voor inrichtingen van klas-
se 2 wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen (art. 9 
§ 3 Milieuvergunningsdecreet). Het college is ook bevoegd te oordelen over een 
vergunningaanvraag voor tijdelijke inrichtingen, ongeacht de klasse. Het gaat 
in beide gevallen om een territoriale bevoegdheid: bevoegd is de deputatie/het 
college op wiens grondgebied de percelen zijn gelegen waarop de exploitatie 
plaatsvindt. Daarnaast is de vergunningverlenende overheid tevens bevoegd bij 
gemotiveerde beslissing, ambtshalve of op verzoek van de adviesverlenende or-
ganen, van de exploitant en van de personen die hinder kunnen ondervinden, de 
opgelegde vergunningvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.3.2.2  Watertoets
Om de invloed van de vergunning op het omringende watersysteem te beoorde-
len, dient een watertoets te worden uitgevoerd, waarbij de verwachte effecten 
van de vergunningverlening worden geëvalueerd. Het doel van deze toets is het 
ontstaan van schadelijke effecten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken 
en, als dat niet kan, om de schadelijke effecten te herstellen of, in bepaalde door 
het DIWB aangewezen gevallen, te compenseren. De watertoets fungeert dan ook 
als een preventief instrument. 

Ingevolge artikel 8 DIWB gaat deze toets als volgt in zijn werk. Als eerste wordt 
de vraag gesteld of de te vergunnen activiteit een schadelijk effect aan het water-
systeem kan veroorzaken. Voorop staat dat de overheid voorwaarden oplegt om 
‘betekenisvolle’, nieuwe schade (aangaande de veiligheid, riolering, watervoor-
ziening, waterkwaliteit, verdroging, klimaat enz.) van de vergunning te mijden of 
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zo veel mogelijk te beperken. Indien er geen schadelijk effect valt te verwachten, 
kan de overheid haar beoordeling beperken tot die vaststelling en dient niet te 
worden overgegaan tot de eigenlijke watertoetsbeoordeling. Indien toch scha-
delijke effecten worden verwacht en het onmogelijk is deze te vermijden bij het 
vergunnen van de activiteit, dient de vergunning voorwaarden te bevatten om zo 
veel mogelijk de verwachte schade te herstellen of te compenseren. Indien ten 
slotte geen aanvaardbaar alternatief of remediëring mogelijk is, moet de vergun-
ning worden geweigerd. De watertoets is bedoeld als een genuanceerd instru-
ment, in die zin dat een vergunningsweigering of de niet-goedkeuring van een 
plan of programma geldt als een ultieme remedie. In de praktijk blijkt de water-
toets slechts zelden tot een weigering te leiden. 

De drie stappen zijn verder uitgewerkt in artikel 2 § 1 van het richtlijnenbesluit 
van 20 juli 2006 inzake de toepassing van de watertoets. Hieronder worden deze 
stappen verder uitgewerkt.

In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat er voorwaarden worden op-
gelegd bij het verlenen van de vergunning, dit om het ontstaan van het schadelijk 
effect te vermijden of zo beperkt mogelijk te houden. Uit de bewoordingen van 
de tekst (‘zo beperkt mogelijk houden’) blijkt dat een bepaalde aantasting dus 
aanvaard lijkt te kunnen worden. Uit de formele motivering van de beslissing, 
zal echter moeten blijken dat deze aantasting de doelstellingen van het integraal 
waterbeleid niet in het gedrang brengt. Bovendien dient rekening te worden ge-
houden met de beginselen van integraal waterbeleid, zoals het standstillbeginsel 
en het beginsel van een hoog beschermingsniveau, die zijn vervat in artikel 6, 1° 
en 9° DIWB. Voor zover de beslissing steunt op juiste en in redelijkheid te ver-
antwoorden motieven, beschikt de overheid in dit verband over een grote beoor-
delingsbevoegdheid, die slechts marginaal kan worden getoetst door de rechter. 
De op te leggen voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de lo-
catiekeuze of de omvang van het voorgenomen project, bepaalde types van ma-
terialen, de bouwwijze of het gebruik van bepaalde compensatietechnieken. De 
watertoets mag er echter niet toe leiden dat dermate verregaande voorwaarden 
worden opgelegd dat dit een essentiële wijziging van de te vergunnen werken 
met zich zou meebrengen. In voorkomend geval lijkt het logisch dat de overheid 
de vergunning weigert, waarna de initiatiefnemer desgewenst een nieuwe (aan-
gepaste) aanvraag kan indienen. 

Als men het schadelijke effect niet kan voorkomen door het opleggen van voor-
waarden of geen beperkende maatregelen mogelijk blijken, moeten de op te 
leggen voorwaarden gericht zijn op herstel. Bedoeld wordt herstel in natura op 
de plaats waar het schadelijke effect plaatsvindt. Het herstel dient te worden 
doorgevoerd door de aanvrager van de vergunning en wel zodra dat mogelijk 
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is. Compensatiemaatregelen kunnen slechts worden opgelegd in twee types van 
schadelijke effecten aan het watersysteem, namelijk wanneer het schadelijke ef-
fect betrekking heeft op infiltratie van hemelwater of op de vermindering van 
ruimte voor het watersysteem. Compensatie gebeurt in tegenstelling tot de her-
stelmaatregelen op een andere plaats dan die waar de schade aan het watersys-
teem optreedt en dient uiterlijk uitgevoerd te worden op het ogenblik waarop 
de uitvoering van de vergunningplichtige activiteit een aanvang neemt. Net als 
bij herstel is er sprake van compensatie in natura; financiële compensatie is uit-
gesloten. 

Pas wanneer blijkt dat het schadelijke effect niet kan worden vermeden, noch 
beperkt, en ook herstel of compensatie onmogelijk zijn, dient de vergunning ge-
weigerd te worden. Zo de overheid dit niet doet, dan komt haar aansprakelijk-
heid in het gedrang. 

Voor de bescherming van de kwantitatieve grondwatertoestand geldt een stren-
ger regime. Deze problemen die kunnen ontstaan door aantasting van deze toe-
stand zijn namelijk moeilijk te herstellen aangezien de maatregelen om zoet- wa-
tertekorten in een bepaald gebied te compenseren schade kunnen veroorzaken 
aan aquatische ecosystemen op een andere plaats. Het tweede lid van artikel 8 
§ 1 DIWB bepaalt dat wanneer een vergunningplichtige activiteit een schade-
lijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet 
door het opleggen van gepaste voorwaarden kan worden voorkomen, die ver-
gunning slechts gegeven kan worden omwille van dwingende redenen van groot 
maatschappelijk belang. In dat geval legt de overheid gepaste voorwaarden op 
om het schadelijke effect zo veel mogelijk te beperken, of indien dit niet moge-
lijk is, te herstellen of te compenseren. Er wordt dus een vierde stap toegevoegd 
aan het hierboven beschreven stappenplan, waarin de vergunningverlenende 
overheid nagaat of de te vergunnen activiteit inderdaad dwingende redenen van 
groot maatschappelijk belang dient.

De toepassing van de watertoets wordt gekoppeld aan een uitdrukkelijke moti-
veringsplicht, die in de beslissing tot uitdrukking moet worden gebracht als een 
zogenaamde waterparagraaf. Artikel 8 § 2 DIWB stelt de minimuminhoud vast 
van de motiveringsplicht. De uitdrukkelijke motivering moet volgens artikel 8 
§ 2 DIWB in de eerste plaats gebeuren in het licht van de relevante doelstellingen 
en beginselen van integraal waterbeleid. De rechter ziet streng op deze motive-
ringsplicht toe. 

2.3.2.3  Beslissing
Binnen vier maanden na de aanvraag wordt beslist omtrent de vergunningver-
lening (verlengbaar tot maximaal zes maanden). Bij het verlenen van de vergun-



Hoofdstuk 7

309

ning beslist de overheid op basis van de uitgebrachte adviezen en mag de over-
heid zich slechts laten leiden door overwegingen van stedenbouwkundige en 
milieuhygiënische aard. Hoewel het gaat om ‘hinderlijke’ inrichtingen, hoeft bij 
de beoordeling van de vergunningaanvraag niet getoetst te worden of de inrich-
ting wel echt hinderlijk is. Zodra de inrichtingen in de Bijlage I bij VLAREM I zijn 
opgenomen, worden zij onweerlegbaar geacht hinderlijk te zijn voor de mens 
en het leefmilieu. De vergunning kan worden verleend indien deze voorwaarden 
bevat die garanderen dat de inrichting aan VLAREM-I en VLAREM-II voldoet.

2.3.3  Toekomstige ontwikkelingen

Tijdens het schrijven van deze tekst zijn in Vlaanderen de plannen in volle gang 
om de milieuvergunning te integreren met de stedenbouwkundige vergunning, 
hetgeen moet resulteren in een ‘omgevingsvergunning’. Deze nieuwe, gecombi-
neerde vergunning zal wellicht al in 2012 zijn intrede doen en zal enkele wij-
zigingen tot gevolg hebben voor de in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen. 
Zo zal de omgevingsvergunning geen tijdelijke vergunning meer zijn (zoals de 
milieuvergunning dat nu is), maar een permanente. Daarvoor in de plaats zal een 
frequente bijstelling van de vergunningvoorwaarden komen. Daarnaast wil men 
de gemeente gaan ‘opwaarderen’ als enige vergunningverlenende overheid (ten 
koste van de provincies). Dit zal vooral plaatsvinden door klasse 1-inrichtingen 
te gaan omzetten in klasse 2-inrichtingen. Verder is er een behoefte aan snellere 
procedures, waardoor wellicht het beroepsrecht van administratieve overheden 
zal worden ingeperkt. Ten slotte is het de vraag hoe onder het nieuwe systeem 
ruimtelijke ordening (nu vertegenwoordigd in de stedenbouwkundige vergun-
ning) en milieu (nu geregeld middels de milieuvergunning) tegen elkaar afgewo-
gen zullen gaan worden. De milieuvergunningscommissie wordt omgevormd tot 
een omgevingsvergunningscommissie en zal dus ook een ruimtelijk ordenings-
deel bevatten. Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit zal doorwerken in de advise-
ring van dit college inzake vergunningverlening.

3  Juridisch instrumentarium voor Nederlandse waterbeheerders

3.1  Rechtsingang voor Nederlandse waterbeheerders

Hieronder worden de juridische instrumenten beschreven die het mogelijk 
maken binnen het zojuist beschreven reguleringssysteem de kwaliteit van het 
uit België afkomstige water te beïnvloeden. Vooraf verdient het opmerking dat 
Nederlandse overheden rechtsingang in België hebben. Dit geldt zowel voor de 
inspraakprocedures als voor de toegang tot de rechter.27 Dit gegeven staat ner-

27 Behalve voor de hierna te behandelen milieustakingsvordering.



Juridische instrumenten in België

310

gens expliciet in de Belgische regelgeving vermeld, maar omdat het niet uitgeslo-
ten wordt, is het mogelijk.28 Zo meldt het Milieuvergunningsdecreet bijvoorbeeld 
in artikel 24 §1 1° dat beroep kan worden ingediend tegen een beslissing over 
vergunningsaanvraag door elke natuurlijke of rechtspersoon die ten gevolge van 
de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan onder-
vinden. Hiermee worden buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen geenszins 
uitgesloten. Als voorbeeld van deze mogelijkheid tot rechtsingang kan gewezen 
worden op de in het volgende hoofdstuk uitgebreid te behandelen casus van De 
Dommel. Dit Nederlandse waterschap heeft immers succesvol een zaak inzake 
verlening van een Vlaamse milieuvergunning aanhangig kunnen maken bij de 
Belgische Raad van State.

In het navolgende wordt derhalve niet specifiek ingegaan op de bijzondere po-
sitie van Nederlandse waterbeheerders binnen het Belgische rechtssysteem, 
maar wordt – tenzij er toch sprake is van een verschil – de situatie beschreven 
waarin een Belgische burger gebruikmaakt van het juridisch instrumentarium. 
Daarbij geldt dan dat hetzelfde instrumentarium in beginsel beschikbaar is voor 
Nederlandse waterbeheerders.

3.2  Beïnvloeding van regulering middels avv’s

De in paragraaf 2.2 beschreven algemeen verbindende voorschriften richten zich 
in eerste instantie tot de overheid en niet rechtstreeks tot de burger. De overheid 
reguleert dus niet rechtstreeks via algemene regels het gedrag van burgers. Wel 
geven deze regels voorschriften voor activiteiten van de overheid zelf. Wanneer 
bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend, zal deze voorwaarden moeten be-
vatten die passen binnen de gestelde milieukwaliteitseisen. Op die manier heb-
ben deze regels grote invloed op de Vlaamse waterkwaliteit en dus ook op het 
water dat Nederland uiteindelijk bereikt. In dat licht is het interessant om te be-
zien of Nederlandse waterbeheerders via juridische weg invloed kunnen uitoefe-
nen op de vaststelling van deze algemeen verbindende voorschriften.

3.2.1  Algemeen verbindende voorschriften in wetten

Wat betreft de beïnvloeding van algemeen verbindende voorschriften in formele 
wetten, geldt dat deze alleen aanvechtbaar zijn bij het Grondwettelijk Hof.29 Het 
Grondwettelijk Hof is bevoegd om wetten, decreten en ordonnanties te toetsen 
aan:30

28 Interview Isabelle Larmuseau.
29 Voor 2007 het Arbitragehof geheten.
30 Art. 142 GW en Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, B.S. 7 januari 1989.
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 • de bevoegdheidsverdelende regels in de grondwet en in de krachtens de 
grondwet uitgevaardigde bijzondere wetten;

 • Titel II van de grondwet over de ‘Belgen en hun rechten’;
 • de artikelen 170 (legaliteitsbeginsel) en 172 (gelijkheidsbeginsel inzake be-

lastingen) van de grondwet;
 • artikel 191 grondwet (de rechten van vreemdelingen).

Elke belanghebbende kan het Hof verzoeken, binnen zes maanden na bekend-
making, om wetten, decreten of ordonnanties te vernietigen wegens strijdig-
heid met de hierboven vermelde bepalingen. Hangende de procedure kan het 
Arbitragehof de wet, het decreet of de ordonnantie ook schorsen wanneer ‘ern-
stige middelen’ worden aangevoerd en wanneer de onmiddellijke toepassing een 
‘moeilijk te herstellen ernstig nadeel’ kan berokkenen en wanneer de betreffen-
de wet, decreet of ordonnantie identiek of gelijkwaardig is aan een reeds door 
het Hof vernietigde norm. Dat betekent dat iedere natuurlijke of rechtspersoon 
– inclusief een Nederlandse waterbeheerder – die persoonlijk en rechtstreeks 
nadeel ondervindt van wetgeving een beroep bij het Grondwettelijk Hof kan in-
dienen ter schorsing of vernietiging van de bestreden wetgeving wegens de on-
grondwettigheid ervan.31

Zoals gezegd is in artikel 23 lid 3 4° Grondwet het grondrecht op de bescherming 
van een gezond leefmilieu vastgelegd en impliceert dit recht een standstillver-
plichting die verhindert het wettelijk voorziene beschermingsniveau aanzienlijk 
te verminderen, tenzij om redenen van algemeen belang. Dit grondwetsartikel 
bevindt zich in de door het Grondwettelijk Hof gecontroleerde Titel II van de 
grondwet. Wanneer derhalve het wettelijk voorziene beschermingsniveau van 
het leefmilieu aanzienlijk zou verminderen door een wetswijziging, zou beroep 
bij het Hof kunnen worden ingesteld. Hierbij geldt echter wel dat het standstill-
beginsel in het algemeen beoordeeld moet worden en niet uit oogpunt van indi-
viduen of groepen individuen die last hebben van specifieke milieuoverlast. Deze 
overlast kan immers slechts zeer lokaal zijn, of elders gecompenseerd worden. 
Het enige dat telt is of het algemene beschermingsniveau van het milieu aanzien-
lijk is verlaagd.32

Zoals gezegd impliceert artikel 7bis Grondwet dat de federale staat, de gemeen-
schappen en de gewesten bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, 
de doelstellingen nastreven van een duurzame ontwikkeling. Het betreft hier 
een zeer vage bepaling, waarbij de Grondwetgever bewust discretionaire ruim-
te heeft gegeven aan de wetgever om dit concept nader in te vullen.33 Om deze 

31 Larmuseau 2011, p. 418.
32 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 565.
33 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 568
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 reden ontbeert het artikel rechtstreekse werking en valt het niet onder de door 
het Grondwettelijk Hof gecontroleerde regels.34

3.2.2  Algemeen verbindende voorschriften in lagere regelgeving

Zoals hierboven is beschreven, zijn de relevante milieukwaliteitseisen vastgelegd 
in VLAREM II. Ingevolge artikel 14 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van 
State (hierna: W. R.v.St.) kan iedere belanghebbende binnen zestig dagen na be-
kendmaking een beroep tot vernietiging instellen van ‘akten en reglementen van 
administratieve overheden’ bij de Raad van State. Zo’n beroep tot vernietiging 
wordt een ‘annulatieberoep’ genoemd.

Er is geen wettelijke definitie van wat onder ‘akten en reglementen’ moet wor-
den verstaan; het gaat om een doctrinaal onderscheid. Akten zijn beslissingen 
met een individuele strekking (zoals een vergunningsbesluit), reglementen heb-
ben een algemene strekking.35 Tegen beide categorieën beslissingen staat beroep 
open, waarbij als uitzondering geldt dat geen beroep kan worden ingesteld tegen 
louter materiële handelingen36 en dat de bestreden beslissing wel een eenzijdige 
beslissing moet zijn. Een beroep tegen een overeenkomst is niet ontvankelijk. Er 
zijn daarnaast ook ‘regeringsdaden’: bestuurlijke handelingen van beleidsorga-
nen die wegens hun politiek beleidsmatig karakter aan het rechterlijk toezicht 
zijn onttrokken.37 Het gaat dan bijvoorbeeld om rechtshandelingen die betrek-
king hebben op de verhouding tussen regering en parlement (bijvoorbeeld het 
besluit het parlement te ontbinden) of op de verhouding tussen de rechterlijke 
macht en de federale regering. Deze gevallen zijn echter niet relevant voor dit 
onderzoek. Vaststaat in elk geval dat VLAREM II een ‘reglement’ is, waartegen 
annulatieberoep openstaat.

De Raad van State kan op grond van artikel 14 W. R.v.St. VLAREM II vernietigen 
wegens machtsoverschrijding, machtsafwending (détournement de pouvoir) en 
schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. 
Schending van een hogere rechtsregel is te kwalificeren als ‘machtsoverschrij-
ding’. Het gaat hierbij om een schending van de wet in zijn meest materiële bete-
kenis: internationale regels met rechtstreekse werking38 (hieronder valt ook de 
schending van EU-regelgeving),39 de grondwet of een bijzondere wet, een gewo-

34 Art. 1 Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, B.S. 7 januari 1989. Het artikel 
valt niet onder deze opsomming.

35 Zie bijvoorbeeld De Taeye 2003, p. 47.
36 De Taeye 2003, p. 53.
37 Mast e.a. 2009, p. 1007.
38 Mast e.a. 2009, p. 991.
39 Mast e.a. 2009, p. 998-999.
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ne wet, decreet of ordonnantie, of een akte of reglement van een andere, hogere 
administratieve overheid.

Concreet kan een Nederlandse waterbeheerder dus een aantal normen inroepen. 
Ten eerste is het mogelijk dat de normen van VLAREM II een onjuiste implemen-
tatie vormen van de Europese waterrichtlijnen. Ook zou gepoogd kunnen wor-
den in te brengen dat het internationaalrechtelijke schadeverbod (of het voor-
zorgsbeginsel) geschonden wordt, wanneer deze normen zodanig zouden zijn 
dat daardoor aanzienlijke schade valt te verwachten in Nederland. Het is echter 
de vraag of deze beginselen vallen onder ‘internationale regels met rechtstreekse 
werking’. Verder zou ingebracht kunnen worden dat er strijd is met de grondwet. 
Hier geldt echter dat – anders dan bij een procedure voor het Grondwettelijk 
Hof – geen beroep mogelijk is op de standstillbepaling van artikel 23 lid 3 4° 
Grondwet. Dit grondrecht verleent namelijk geen subjectieve rechten aan bur-
gers.40 Een Nederlandse waterbeheerder kan het dus in beginsel ook niet inroe-
pen of afdwingen voor de rechter.

Naast vernietigen kan de Raad van State akten en reglementen ook schorsen, 
wanneer ‘ernstige middelen’ worden aangevoerd en wanneer de onmiddellijke 
toepassing van de regel ‘een moeilijk te herstellen ernstig nadeel’ kan berokke-
nen (art. 17 § 2 W. R.v.St.). De rechtspraak van de Raad van State hieromtrent is 
erg casuïstisch en het is moeilijk om een lijn daarin te vinden die aangeeft wan-
neer sprake is van dit soort nadeel.41

Wanneer de Raad van State overgaat tot vernietiging van de bestreden norm, 
wordt deze geacht nooit onderdeel van de rechtsorde te hebben uitgemaakt. De 
gevolgen van de vernietiging werken erga omnes en ex tunc.42

Ingevolge artikel 19 lid 1 W. R.v.St. kan iedere partij die doet blijken van benade-
ling of een belang een annulatieberoep instellen bij de Raad van State. Dit be-
lang dient persoonlijk, direct, actueel, zeker en wettig te zijn.43 Met ‘persoonlijk’ 
wordt bedoeld dat er een voldoende geïndividualiseerd verband bestaat tussen 
de bestreden beslissing en de verzoekende partij. Het belang mag niet opgaan in 
het belang dat iedere willekeurige burger zou hebben bij het handhaven van de 
wettelijkheid. Een belang is zeker als vaststaat dat het bestaat. Een louter poten-
tieel belang is onvoldoende. Dat betekent echter niet dat reeds nadeel moet zijn 
berokkend. Wel moet uit vermoedens blijken dat het nadeel zeker zal optreden. 
Het belang is actueel, wanneer het gedurende de beroepsprocedure aanwezig 
is. Een belang is ten slotte wettig, wanneer het er niet in bestaat dat een illegale 

40 RvS 24 maart 2005, nr. 142.620, r.o. 3.2.3. Anders: Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 562: ‘een 
standstillbepaling, waarop burgers zich in rechte kunnen beroepen tegen de overheid’.

41 Larmuseau, De Smedt & Roelandts 2010, p. 166.
42 De Taeye 2003, p. 354.
43 De Taeye 2003, p. 78-83.
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toestand tot stand zou komen. Niet is vereist dat het belang wordt ontleend aan 
de regelgeving waarin de bestreden beslissing haar grondslag vindt.44

Wanneer de Belgische overheid milieukwaliteitseisen vastlegt in lagere regelge-
ving, kan een benadeelde Nederlandse waterbeheerder dus een annulatieberoep 
instellen bij de Raad van State en verzoeken om vernietiging of schorsing van de 
bestreden normen. De waterbeheerder zou dan kunnen betogen dat de speci-
fieke normen een schending inhouden van het Europese recht. Zodra de water-
beheerder een voldoende persoonlijk belang kan aantonen – en dat is het geval 
bij de materie waar dit onderzoek betrekking op heeft – is hij ontvankelijk in zijn 
vordering. Hoewel de Raad van State in het algemeen gehouden is deze akten en 
reglementen marginaal te toetsen wanneer de administratieve overheid beschikt 
over een zekere beleidsvrijheid,45 kan betoogd worden dat deze in het geval van 
de vastlegging van op Europees niveau bepaalde normen, beperkt is. In dat geval 
is de rechter niet gehouden slechts marginaal te toetsen.46 Een annulatieberoep 
bij de Raad van State is evenwel problematisch vanwege de lange duur van de 
procedures.47 Wanneer het gemiddeld meer dan een halve KRW-planperiode 
duurt om onwelgevallige eisen aan te vechten, zal het voor een Nederlandse wa-
terbeheerder – zelfs als een beroep slaagt – nog erg lastig zijn om aan het eind 
van de planperiode aan de Europese eisen te kunnen voldoen.

Wanneer de Raad van State de bestreden milieukwaliteitsnormen vernietigt, 
moet de overheid een nieuw besluit nemen, rekening houdende met het gezag 
van gewijsde van het arrest van de Raad. De Raad ontbeert de bevoegdheid an-
dere maatregelen te nemen, zoals het toekennen van vergoedingen of het zelf in 
de zaak voorzien.48

Naast het annulatieberoep kan op grond van een specifieke regeling al eerder 
invloed worden uitgeoefend door een Nederlandse waterbeheerder. Wanneer 
de Vlaamse regering voornemens is bijzondere milieukwaliteitsnormen vast te 
stellen voor gebieden die grenzen aan buurstaten of andere Gewesten, dient zij 
ingevolge artikel 2.2.3 § 2 DABM vooraf overleg te plegen met de bevoegde au-
toriteiten van deze Staten of Gewesten. Dat betekent dat hier een extra kans ligt 
voor Nederlandse waterbeheerders om invloed uit te oefenen op de normstel-
ling. Er is niet nader omschreven wat de juridische status is van de uitkomst van 
dit overleg. Aangenomen moet worden dat hier in elk geval geen sterke juridi-
sche binding van uitgaat.

44 RvS 2 juni 1999, nr 80.592, De Leener en cons.
45 Zie Mast e.a. 2009, p. 1000.
46 Mast e.a. 2009, p. 1001.
47 De gemiddelde duur van een arrest is drie jaren (De Taeye 2003, p. 239).
48 Wel kan de Raad voorlopige maatregelen bevelen om de belangen van de partijen veilig te stellen 

en een dwangsom opleggen aan de betrokken overheid ter uitvoering van het arrest.
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3.3  Beïnvloeding van regulering middels vergunningen

De in paragraaf 2.3 beschreven regelgeving omtrent vergunningverlening biedt 
Nederlandse waterbeheerders enkele concrete aanknopingspunten om invloed 
uit te oefenen op de verleende vergunningen om zo onwelgevallige vergunning-
voorwaarden proberen te veranderen of vergunningverlening tegen te houden.

Ten eerste leent zich hiervoor de inspraakprocedure die plaatsheeft bij het be-
handelen van de vergunningaanvraag. Dit instrument wordt behandeld in para-
graaf 3.3.1. Mocht dit instrument niet het gewenste effect hebben, dan kan ver-
volgens administratief beroep worden ingesteld tegen de vergunningverlening 
bij de Belgische overheid. De verschillende modaliteiten van dit beroep worden 
behandeld in paragraaf 3.3.2. Mocht ook dit instrument geen soelaas bieden, dan 
kan vervolgens jurisdictioneel beroep worden ingesteld tegen de vergunningver-
lening bij de Belgische Raad van State. Deze mogelijkheid wordt besproken in pa-
ragraaf 3.3.3. In paragraaf 3.3.4 zal ingegaan worden op de mogelijkheid om op 
indirecte wijze bij de burgerlijke rechter de rechtsgeldigheid van vergunningen 
aan te vechten. Vervolgens gaat paragraaf 3.3.5 in op de mogelijke argumenten 
die gebruikt kunnen worden door Nederlandse waterbeheerders in al deze stap-
pen. Paragraaf 3.3.6 behandelt ten slotte enkele nieuwe ontwikkelingen in het 
Vlaamse vergunningsrecht die van belang kunnen zijn voor Nederlandse water-
beheerders.

3.3.1  Inspraak

3.3.1.1  Informatieverstrekking dat een milieuvergunningsaanvraag is ingediend
Ingevolge artikel 11 § 1 Milieuvergunningsdecreet wordt elke beslissing over een 
vergunningsaanvraag voorafgegaan door een openbaar onderzoek, behalve wan-
neer het gaat om tijdelijke inrichtingen (art. 15 § 2 Milieuvergunningsdecreet). 
Indien een bestaande inrichting vergunningplichtig wordt door wijziging van de 
lijsten waarop de typen inrichtingen in klassen worden verdeeld, is evenmin een 
openbaar onderzoek nodig (art. 16 § 2 Milieuvergunningsdecreet).

Het openbaar onderzoek wordt beschreven in Hoofdstuk V van VLAREM I. 
Ingevolge artikel 17 § 1 VLAREM I omvat dit onderzoek de terinzagelegging van 
de vergunningsaanvraag en zijn bijlagen gedurende dertig kalenderdagen bij 
de diensten van het gemeentebestuur, alsmede het gedurende dezelfde periode 
aanplakken op de plaats waar de exploitatie gebeurt of is gepland en op de plaat-
sen voorbehouden voor de officiële berichten van een bekendmaking. De bur-
gemeester waakt erover dat de aanplakking van voormelde bekendmaking ge-
beurt binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van verklaring tot 
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 ontvankelijkheid en volledigheid van het vergunningsaanvraagdossier (art. 17 
§ 2 VLAREM I).

Voor inrichtingen van de eerste klasse dient bovendien de aanvraag schriftelijk 
ter kennis te worden gesteld aan de eigenaars alsmede aan de gebruikers van de 
gebouwen gelegen in een straal van honderd meter rond de perceelgrenzen van 
de inrichting (art. 17 § 3 VLAREM I). Ook dient het openbaar onderzoek bekend 
gemaakt te worden in minimaal twee dag- en/of weekbladen waarvan één met 
regionaal karakter of in minstens een dag- of weekblad met regionaal karakter 
en op een voor bekendmakingen geëigende en opvallende plaats op de website 
van de gemeente.

Naast dit onderzoek kan op initiatief van het college van burgemeester en sche-
penen voor alle vergunningplichtige inrichtingen een informatievergadering 
worden georganiseerd (art. 11 § 2 Milieuvergunningsdecreet). Deze vergadering 
moet plaatsvinden tijdens de periode van het openbaar onderzoek en dient aan-
gekondigd te worden in tenminste twee dag- of weekbladen waarvan één met 
regionaal karakter (art. 18 § 2 VLAREM I). Deze vergaderingen zijn openbaar 
(art. 18 § 4 VLAREM I). Voor de inrichtingen van de eerste klasse waarvoor een 
milieueffect- of veiligheidsrapport wordt vereist, moet ten minste één informa-
tievergadering worden georganiseerd. 

Nederlandse waterbeheerders doen er dus goed aan de relevante regionale 
Vlaamse berichtgeving goed in het oog te houden om te zien of nieuwe milieu-
vergunningen zijn aangevraagd en telkens na te gaan of hun belangen in het ge-
ding zijn. Ook de Vlaamse vergunningverlenende overheid heeft hier echter een 
verplichting. Wanneer door de bevoegde vergunningverlenende overheid wordt 
vastgesteld dat de exploitatie van een inrichting negatieve en significante effec-
ten op het milieu van een andere lidstaat zou kunnen hebben, dient gebruik ge-
maakt te worden van de procedure inzake grensoverschrijdende raadpleging. Dit 
betekent dat deze overheid een exemplaar van de milieuvergunningsaanvraag 
en de bijbehorende bijlagen aan de bevoegde autoriteit van de bedoelde lidstaat 
bezorgt (art. 19bis § 1 VLAREM I). Wanneer een Nederlandse waterbeheerder op 
eigen initiatief wil beschikken over deze aanvraag, kan de Nederlandse overheid 
hiertoe ook een verzoek indienen. Bij de verstrekking van de aanvraag worden 
de volgende gegevens meegedeeld:

1. het feit dat een besluit onderworpen is aan een milieueffectrapportage, of in 
voorkomend geval, het feit dat het voorgenomen project niet onderworpen is 
aan de milieueffectrapportage;

2. nadere gegevens betreffende de bevoegde overheid voor de milieuvergun-
ningsaanvraag;



Hoofdstuk 7

317

3. nadere gegevens betreffende de overheid waarbij relevante informatie kan 
worden verkregen en waaraan opmerkingen of vragen kunnen worden voor-
gelegd;

4. nadere gegevens betreffende de termijnen voor het toezenden van opmerkin-
gen of vragen;

5. tijd, plaats en wijze van verstrekking van de relevante informatie;
6. nadere gegevens inzake de regelingen betreffende inspraak en raadpleging 

van het publiek.

Deze gegevens dienen als basis voor het nodige overleg in het kader van de bila-
terale betrekkingen tussen België en Nederland volgens het beginsel van weder-
kerigheid en gelijke behandeling (art. 19bis § 1 VLAREM I).

De bevoegde burgemeester maakt vervolgens de tijd, plaats en wijze van ver-
strekking van relevante informatie, in het bijzonder over het openbaar onder-
zoek, aan de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat bekend (art. 19bis § 2 
VLAREM I).

Naast de bevoegde overheden van de betrokken lidstaat kunnen ook belang-
hebbende inwoners daarvan deelnemen aan het onderzoek in België en tevens 
bestaat de mogelijkheid dat de bevoegde overheid van de lidstaat zelf op eigen 
grondgebied een openbaar onderzoek start (art. 19bis § 2 VLAREM I).

3.3.1.2  Grensoverschrijdende raadpleging bij MER-plichtige activiteiten
Bepaalde activiteiten waarvoor een milieuvergunning vereist is, zullen tevens 
te rekenen zijn tot een ‘project’ in de zin van de MER-richtlijn.49 Deze richtlijn 
is geïmplementeerd in Vlaanderen in titel IV van het DABM. Op grond van arti-
kel 4.3.1 DABM dient voor bepaalde projecten een milieueffectrapportage (MER) 
te worden opgesteld, alvorens een vergunning wordt verleend voor een activiteit 
die voorwerp uitmaakt van het project. De categorieën projecten waarvoor dat 
nodig is, zijn opgesomd in het MER-besluit.50Deze verplichting biedt mogelijkhe-
den voor Nederlandse waterbeheerders om grensoverschrijdende waterproble-
matiek tegen te gaan.

Wanneer de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een MER-plichtige 
inrichting wordt overleg gepleegd over onder andere de potentiële grensover-
schrijdende effecten van de inrichting en de maatregelen die worden overwo-

49 Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, PbEG 2001, 
L 197, p. 30–37.

50 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderwor-
pen aan milieueffectrapportage.
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gen om die effecten te beperken of teniet te doen en wordt een redelijke ter-
mijn overeengekomen waarbinnen het overleg moet plaatsvinden (art. 19bis § 3 
VLAREM I). Dit is ongeacht de klasse van de inrichting.

Wanneer de initiatiefnemer van een project verzoekt om vrijstelling van de MER-
verplichting en indien dat project aanzienlijke effecten kan hebben voor mens 
of milieu in andere lidstaten, dan is de Vlaamse overheid op grond van artikel 
4.3.3 § 5 DABM verplicht een procedure van grensoverschrijdende raadpleging 
te starten. Dit houdt in dat de overheid onverwijld de volgende informatie aan de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten stuurt:

1. een afschrift van het verzoek tot vrijstelling van de initiatiefnemer; 
2. een beschrijving van de rapportageprocedure die op het voorgenomen pro-

ject van toepassing is; 
3. een aanduiding van de vergunningplicht waaraan het voorgenomen project is 

onderworpen en een beschrijving van het doel ervan, alsook van de toepas-
selijke vergunningprocedure(s). 

Daarnaast bevat de informatie de melding dat de bevoegde autoriteiten binnen 
een termijn van dertig dagen na de verzending van het afschrift, hun commen-
taar aan de Vlaamse overheid kunnen meedelen.

Naast de bepalingen in het DABM, zijn er bilaterale afspraken tussen Nederland 
en Vlaanderen gemaakt over de grensoverschrijdende raadpleging in geval van 
een MER-plichtige activiteit. In 1994 is een stappenschema vastgesteld voor 
wederzijdse raadpleging en informatie-uitwisseling tussen de betrokken over-
heden.51 Daarin is de procedure weergegeven die doorlopen moet worden in-
dien door een van beide partijen geoordeeld wordt dat er sprake is van belang-
rijke nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen.52 In dit onderzoek wordt dit 
stappenplan niet nader beschreven.53

51 Het stappenplan is – in samenwerking met het toenmalige ministerie van VROM – opgesteld door 
een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen bij het grensoverschrijdend 
overleg op bestuurlijk niveau tussen het Vlaams Gewest, de in Vlaanderen gelegen provincies 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en de samenwer-
kende Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, dat plaatsvindt in het kader 
van de samenwerking Vlaanderen – Zuid-Nederland. De juridische status van dit stappenplan is mij 
onduidelijk.

52 Pokorny-Versteeg 2003, p. 219.
53 Het stappenplan is te vinden op <www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/deskundigen/richt-

lijnenboeken/rlb-procedurele-aspecten-1997.pdf>, p. 182 e.v.
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3.3.1.3  De eigenlijke inspraak
Er zijn geen eisen gesteld aan de deelnemers aan het onderzoek. Dat betekent dat 
telkens ook Nederlandse waterbeheerders – zelfs als geen procedure van grens-
overschrijdende raadpleging is gevolgd – deel kunnen nemen aan het onderzoek.

Elke deelnemer aan het openbaar onderzoek kan schriftelijke en mondelinge 
bezwaren en opmerkingen indienen. In geval de procedure van grensoverschrij-
dende raadpleging is gevolgd, kunnen de bevoegde Nederlandse autoriteiten hun 
opmerkingen, eventueel samen met de resultaten van het door haar georgani-
seerde openbaar onderzoek, aan de bevoegde vergunningverlenende overheid 
ter kennis brengen binnen een termijn van twee maanden na de datum van de 
toezending van de aanvraag (art. 19bis § 2 VLAREM I).

Een proces-verbaal van alle bezwaren en opmerkingen wordt door de bur-
gemeester na afsluiting van het onderzoek in een dossier opgenomen (art. 19 
VLAREM I). Deze opmerkingen en bezwaren worden vervolgens meegewogen in 
de beslissing omtrent vergunningverlening.

3.3.2  Administratief beroep

Wanneer de hierboven besproken inspraakprocedure niet tot het gewenste re-
sultaat leidt, ontstaat de situatie waarin een voor de Nederlandse waterbeheer-
der onwelgevallige vergunning wordt verstrekt. De verlening van een vergun-
ning is een zogenoemde ‘administratieve rechtshandeling’, een door de daartoe 
bevoegde administratieve overheid54 op eenzijdige wijze genomen uitvoerbare 
rechtshandeling bekleed met het vermoeden van wettigheid.55 Tegen deze ad-
ministratieve rechtshandelingen staat in beginsel administratief beroep open.56 
Administratief beroep in het Vlaamse recht is een beroep dat wordt ingesteld bij 
een orgaan van het uitvoerend bestuur, dat ertoe strekt een beslissing van dat or-
gaan zelf, of een hiërarchisch ondergeschikt orgaan te doen intrekken, vernieti-
gen of wijzigen, of – indien geen dergelijk beslissing werd genomen – alsnog een 
beslissing te bewerkstelligen.57 In deze gevallen kan de betreffende Nederlandse 
waterbeheerder derhalve pogen om het in deze paragraaf te behandelen instru-
ment van administratief beroep in te zetten om zo de vergunning te laten wijzi-
gen, intrekken, of vernietigen.

54 ‘Instellingen of lichamen die niet onder de rechterlijke of wetgevende macht vallen en die door 
een openbare macht zijn opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van openbaar nut 
te voorzien, waarvan die macht de organisatie regelt en de werkwijze of de statuten bepaalt en 
kan wijzigen, en waaraan de bevoegdheid is opgedragen om beslissingen vast te stellen die uitwer-
king hebben t.a.v. derden’ (Mast e.a. 2009, p. 1037-1038). Vgl. het begrip ‘bestuursorgaan’ in het 
Nederlandse bestuursrecht.

55 Wauters & Loncke 2008, p. 265. Vgl. het begrip ‘besluit’ in het Nederlandse bestuursrecht.
56 Eveneens tegen het uitblijven van een beslissing (Wauters & Loncke 2008, p. 265).
57 Mast e.a. 2009, p. 783.
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Het gaat hierbij dus niet om een beroep bij de rechter; de beslissing op het be-
roep is wederom een administratieve en geen jurisdictionele. De beslissing op 
het administratief beroep kent ook geen gezag van gewijsde. De beroepsinstantie 
beschikt over dezelfde mate van beslissingsvrijheid als in het geval van de oor-
spronkelijke beslissing. De beroepsinstantie zal dus niet enkel de rechtmatigheid 
van de oorspronkelijke beslissing beoordelen, maar (voor zover er sprake is van 
beoordelingsvrijheid58) opnieuw bekijken welke beslissing het meest opportuun 
is in het kader van het algemeen belang,59 zonder daarbij gebonden te zijn door 
de motivering van de eerdere beslissing of tijdens de beroepsprocedure opge-
worpen argumenten.60 De uitspraak kan evenwel slechts in de plaats komen van 
de oorspronkelijke beslissing in de mate waarin tegen die beslissing beroep was 
ingesteld.61

3.3.2.1  Beroep tegen de verlening van een milieuvergunning
Dat tegen de verlening van een milieuvergunning administratief beroep open-
staat, is expliciet aangegeven in de artikelen 23 en 24 van het Milieuvergunnings-
decreet.62 Binnen een termijn van dertig dagen na de bekendmaking van de 
beslissing omtrent vergunningverlening kan administratief beroep worden inge-
diend door hetzij de aanvrager of de exploitant, hetzij de gouverneur van de pro-
vincie waar de inrichting gelegen is, hetzij de adviesverlenende organen, hetzij 
elke natuurlijke of rechtspersoon die ten gevolge van de vestiging van de inrich-
ting hinder kan ondervinden, en elke rechtspersoon die zich de bescherming van 
het leefmilieu (dat door deze hinder kan worden getroffen) tot doel heeft gesteld. 
Blijkens de parlementaire voorbereiding wordt in dit laatste geval een milieuver-
eniging bedoeld die in haar maatschappelijke doelstelling rechtstreeks wordt ge-
troffen en natuurlijke personen onder haar leden telt die door de hinder kunnen 
worden getroffen. Koepelorganisaties met alleen andere verenigingen als leden, 
komen dus niet in aanmerking. Tegen een beslissing van de deputatie kan ook 
beroep worden ingesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Tegen een beslissing omtrent vergunningverlening van het college van burge-
meester en schepenen kan administratief beroep worden ingesteld bij de depu-
tatie van de provincieraad. Tegen een beslissing omtrent vergunningverlening 
van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse minister van 
Leefmilieu (art. 23 Milieuvergunningsdecreet).63 Deze instanties doen binnen 
vier, respectievelijk vijf maanden uitspraak op het beroep (gemotiveerd één 

58 Wauters & Loncke 2008, p. 278.
59 Wauters & Loncke 2008, p. 256-257. Zie ook Mast e.a. 2009, p. 784.
60 RvS 17 januari 2002, nr. 102.580, Van De Voorde.
61 RvS 5 oktober 1995, nr. 55.596, NV Werdes. Anders: RvS 11 oktober 2001, nr. 99.694, NV New 

Vepeli.
62 Zie voor meer details over de precieze procedure Desrumaux 2008.
63 Larmuseau, De Smedt & Roelandts 2010, p. 96.
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maand verlenging mogelijk voor de minister). De beslistermijn bij beroep is een 
termijn van orde en geen vervaltermijn. Dat betekent dat termijnoverschrijding 
in beginsel geen specifiek rechtsgevolg veroorzaakt en de overheid ook daarna 
nog de bevoegdheid behoudt uitspraak te doen.64

Wanneer administratief beroep wordt ingesteld door een natuurlijke of rechtsper-
soon die ten gevolge van de vestiging van de inrichting hinder kan ondervinden, 
heeft het beroep geen schorsende werking (art. 24 § 3 Milieuvergunningsdecreet). 
Een administratief beroep door een Nederlandse waterbeheerder schorst dus 
een onwelgevallige vergunningverlening niet.

Naast beroep tegen de beslissing een vergunning te verlenen, staat beroep open 
tegen de aanvulling of wijziging van aan een verleende vergunning verbonden 
voorwaarden. In dat geval kan beroep worden ingesteld bij dezelfde instanties 
als waarbij beroep moet worden ingesteld bij vergunningverlening (art. 21 
§ 2 Milieuvergunningsdecreet art. 54 § 1 lid 1 en 2 VLAREM I jo. art. 49 § 1 
VLAREM I). Het beroep kan ook door dezelfde personen worden ingesteld als 
die beroep kunnen instellen tegen een vergunningverlening (art. 54 § 1 lid 1 en 
2 VLAREM I). In tegenstelling tot het beroep inzake de verlening van een ver-
gunning, geldt bij aanvulling of wijziging van voorwaarden echter een beroeps-
termijn van slechts tien dagen na de bekendmaking van de bestreden beslissing 
(art. 26 § 3 lid 1 Milieuvergunningsdecreet en art. 54 § 2 VLAREM I). Daarnaast 
heeft dit administratief beroep – in tegenstelling tot het beroep tegen vergun-
ningverlening – schorsende werking (art. 26 § 3 lid 2 Milieuvergunningsdecreet 
en art. 54 § 3 VLAREM I).65

3.3.2.2  Overige, algemene vormen van administratief beroep
De hierboven beschreven vorm van administratief beroep geldt specifiek voor 
beslissingen aangaande de verlening van een milieuvergunning. Naast deze vorm 
van beroep, die ‘georganiseerd beroep’ wordt genoemd, staan ook andere, alge-
mene vormen van administratief beroep open die niet in wetgeving geregeld 
zijn.66 Deze zijn het willig beroep, het hiërarchisch beroep en het beroep op een 
toezichthoudende overheid en zijn in beginsel ook beschikbaar naast de weg van 
het georganiseerd beroep. Hoewel een georganiseerd beroep slechts openstaat 
voor degenen die daartoe gemachtigd zijn in de betreffende regelgeving, staan de 
niet-georganiseerde vormen in beginsel open voor eenieder. Daarbij is het niet 
nodig een zeker belang of een zekere hoedanigheid te doen blijken.67

64 Wauters & Loncke 2008, p. 281.
65 De reden voor dit verschil is onduidelijk. In de parlementaire voorbereiding is geen verantwoording 

terug te vinden (Desrumaux 2008, p. 178).
66 Schutyser & Deketelaere, deel V.
67 Wauters & Loncke 2008, p. 266.
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Wanneer beroep wordt ingesteld bij de overheid die de initiële beslissing heeft 
genomen, spreekt men van ‘willig’ of ‘oneigenlijk’ beroep. Deze mogelijkheid kan 
als een algemeen rechtsbeginsel worden beschouwd, zonder dat er een wette-
lijke bepaling nodig is die dit expliciteert.68 Het betreft simpelweg een verzoek 
aan het orgaan dat de beslissing heeft genomen om deze beslissing te herover-
wegen en een nieuwe beslissing te nemen. Aangezien er geen wettelijke regels 
zijn aangaande deze vorm van administratief beroep, hoeft een appellant zich 
niet te houden aan enige wettelijke vormvoorschriften of termijnen.69 Deze vorm 
van administratief beroep kent wel enkele sterke beperkingen. Ten eerste kan 
een vergunningverlenende overheid de beslissing om een vergunning te verle-
nen niet zomaar terugdraaien. De vergunninghouder heeft immers een recht ver-
worven en het beginsel van rechtszekerheid verzet zich ertegen dat dit zomaar 
ongedaan gemaakt zou kunnen worden. De vergunning kan alleen ingetrokken 
of gewijzigd worden als het vergunningverlenende besluit illegaal was.70 Hoewel 
in zijn algemeenheid geldt dat de beroepsinstantie een genomen beslissing zo-
wel op gronden van legaliteit als opportuniteit opnieuw kan beoordelen, is dit 
anders in het geval van een rechtscheppende. Intrekking of opheffing zou name-
lijk bepaalde rechten aan de begunstigde ontnemen.71 In die gevallen staat het 
een administratieve overheid in willig beroep dus niet meer vrij de opportuniteit 
van een genomen beslissing te heroverwegen. Zij kan enkel een nieuwe beslis-
sing nemen indien de onrechtmatigheid van de oorspronkelijke beslissing blijkt. 
Daarnaast kan de vergunning alleen worden ingetrokken of gewijzigd binnen 
een termijn van zestig dagen.72 Volgens de rechtspraak van de Raad van State, 
kan een overheid een onrechtmatige rechtshandeling immers slechts intrekken 
binnen de termijn dat een vordering hiertegen kan worden ingesteld bij de Raad 
van State.73 Hoewel er dus geen wettelijke termijnen gelden, moet een appellant 
zijn verzoek tot willig beroep derhalve toch binnen een termijn van zestig da-
gen indienen. Ten slotte bestaat er voor de appellant geen enkele zekerheid dat 
de vergunningverlenende overheid überhaupt een nieuw besluit zal nemen. Er 
bestaat immers geen juridische plicht om de beslissing te heroverwegen.74 Een 
overheid zal dan ook niet snel geneigd zijn in te gaan op een willig beroep.

Naast het willig beroep is er het ‘hiërarchisch beroep’. Wanneer een overheids-
orgaan zijn beslissingsbevoegdheid gedelegeerd heeft aan een ambtenaar, kan 
– wanneer deze ambtenaar een administratieve beslissing heeft genomen – 

68 Mast e.a. 2009, p. 786.
69 Schutyser & Deketelaere, deel V.
70 Of indien de vergunninghouder de vergunningvoorschriften of wettelijke voorschriften niet naleeft, 

zie paragraaf 3.5.3.
71 Wauters & Loncke 2008, p. 279.
72 Zie bijvoorbeeld Raad van State 7 maart 1994, Henrard, nr. 46.457.
73 Wauters & Loncke 2008, p. 257-258.
74 Schutyser & Deketelaere, deel V.
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 beroep worden ingesteld bij het overheidsorgaan zelf, dat immers hiërarchisch 
hoger is dan de ambtenaar die de beslissing nam. Voor deze vorm van beroep 
gelden ook geen wettelijke vereisten, maar wel dezelfde beperkingen als die 
welke voor het willig beroep gelden. Het hiërarchisch beroep kan naast het willig 
beroep plaatsvinden.75

Ten derde is er het beroep bij een toezichthoudende overheid. Wanneer een defi-
nitief overheidsbesluit tot stand is gekomen, kan een toezichthoudende overheid 
dit besluit schorsen of vernietigen wanneer het illegaal genomen is, of in strijd is 
met het algemeen belang.76 Hoewel deze vorm van vernietiging niet in de eerste 
plaats bedoeld is voor burgers (deze figuur dient namelijk de belangen van de 
toezichthoudende overheid in het coördineren van zijn beleid), kunnen deze er 
toch gebruik van maken door de toezichthoudende overheid simpelweg te ver-
zoeken van zijn vernietigingsrecht gebruik te maken. Wederom gelden voor deze 
vorm van beroep geen wettelijke vereisten. Wel gelden er vanzelfsprekend eisen 
ten aanzien van de uitoefening van toezicht. Deze kunnen termijnen inhouden en 
andere eisen stellen.

Voor beslissingen van gemeenten is deze vorm van beroep geregeld in het 
Gemeentedecreet. Het schorsingstoezicht geschiedt door de provinciegouver-
neur en het vernietigingstoezicht door de Vlaamse regering (art. 117, 176, 177 
en 248260 Gemeentedecreet). Voor beslissingen van provincies is dit beroep 
geregeld in het Provinciedecreet. Het schorsings- en het vernietigingstoezicht 
geschieden beide door de Vlaamse regering (art. 113, 172, 173 en 241-252 
Provinciedecreet).

In geval van een beroep op de toezichthoudende overheid zijn de bevoegdheden 
voor het orgaan dat beslist over het beroep geringer dan in het geval van een wil-
lig of hiërarchisch beroep. Dat komt omdat deze vorm van beroep is verbonden 
met de figuur van de decentralisatie en er daarom sprake is van een zekere au-
tonomie waarmee rekening gehouden dient te worden.77 De rechtsbescherming 
zoekende burger kan vragen of de toezichthoudende overheid een beslissing van 
een orgaan van een gedecentraliseerde overheid wil schorsen of vernietigen we-
gens schending van de wet, het decreet, de ordonnantie, of het algemeen belang. 
Bij willig of hiërarchisch beroep zijn in het algemeen ook andere (opportuniteits)
overwegingen mogelijk.78 Een wijziging van de oorspronkelijke beslissing door 
de beroepsinstantie is in dit geval onmogelijk.79

75 Schutyser & Deketelaere, deel V.
76 Schutyser & Deketelaere, deel V.
77 Mast e.a. 2009, p. 790.
78 Behalve – zoals hierboven aangegeven – in het geval van een willig beroep tegen een verleende 

vergunning.
79 Wauters & Loncke 2008, p. 259.
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Het is niet geheel duidelijk of deze vier vormen van beroep (willig, hiërarchisch, 
georganiseerd beroep en beroep op de toezichthoudende overheid) allemaal 
naast elkaar te gebruiken zijn. Aangezien de niet-georganiseerde varianten niet 
in de wet geregeld zijn en het eenieder mijns inziens altijd vrij staat een verzoek 
tot de overheid te wenden, zou betoogd kunnen worden dat deze vormen ook 
naast een georganiseerd beroep openstaan. Hierbij geldt natuurlijk de beperking 
dat de aangezochte overheid geen gehoor aan het verzoek geeft. De enige be-
perking zou dan zijn dat in sommige gevallen waarin een georganiseerd beroep 
voorhanden is, het hiërarchisch beroep niet openstaat.80 In dat geval bestaat na-
melijk de mogelijkheid dat twee overheden in conflict komen, bijvoorbeeld wan-
neer georganiseerd beroep tegen een beslissing van een overheidsorgaan bij een 
hogere overheid openstaat en dat een andere overheid het toezicht uitoefent.81 
Ook zou echter betoogd kunnen worden dat, in de gevallen waarin een georgani-
seerd beroep bestaat, geen andere administratieve beroepsmogelijkheden aan-
gewend kunnen worden, zeker niet door degene die gebruik kan maken van de 
georganiseerde beroepsmogelijkheid.

3.3.2.3  Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat een Nederlandse waterbeheerder er goed 
aan doet alle beschikbare vormen van administratief beroep in te zetten tegen 
een hem onwelgevallige vergunningverlening, maar dat van de ongeorganiseer-
de vormen niet te veel verwacht moet worden. Het belangrijkste voordeel van 
het georganiseerd beroep is dat dit – in tegenstelling tot de bovenstaande drie 
vormen van beroep – een verplichting meebrengt voor de beroepsoverheid om 
een beslissing op het beroep te nemen.82 Hoewel de beroepsinstantie in het geval 
van een niet-georganiseerde vorm van beroep dus niet verplicht is een beslissing 
te nemen op het beroep, is de overheid steeds gebonden aan de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur.83 De toepasselijkheid van het vertrouwensbeginsel 
en het zorgvuldigheidsbeginsel brengt wel mee dat de overheid ten minste een 
reactie geeft op de vraag van de appellant, waaruit deze kan opmaken of men al 
dan niet uitspraak zal doen.84 Dit biedt een schadelijdende waterbeheerder ech-
ter weinig soelaas, wanneer de reactie afwijzend zal zijn.

3.3.3  Jurisdictioneel beroep

Wanneer een administratief beroep geen soelaas biedt voor een Nederlandse wa-
terbeheerder om een hem onwelgevallige vergunning gewijzigd of ingetrokken 

80 Zie ook Schutyser & Deketelaere, deel V.
81 Zie bijvoorbeeld RvS 24 maart 1981, nr. 21.060.
82 Schutyser & Deketelaere, deel V.
83 Arbitragehof, nr. 114/2000, 16 november 2000, B.17 en B.18. Zie ook Wauters & Loncke 2008, 

p. 263.
84 Wauters & Loncke 2008, p. 274.
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te krijgen, kan hij naar de rechter stappen om de beslissing op het administratief 
beroep (dat in de plaats is gekomen van de oorspronkelijke beslissing) in een 
jurisdictioneel beroep aan te vechten. Het jurisdictionele beroep wordt ingesteld 
bij een college van de rechterlijke macht of een orgaan van het actief bestuur dat 
rechtsprekende bevoegdheid uitoefent. Het beroep leidt – anders dan het admi-
nistratief beroep – tot een beslissing welke, steunend op een rechtsregel, bekleed 
is met gezag van gewijsde.85 Deze vorm van beroep geeft de rechtsbescherming 
zoekende burger meer waarborgen dan het administratief beroep. Zo is er het 
recht op een contradictoir debat, de verplichting voor de rechter om uitspraak te 
doen, de onpartijdigheid van het beroepsorgaan en het feit dat de beslissing in 
beginsel onherroepelijk is.

In België zijn geen administratieve rechtbanken zoals in Nederland. Jurisdictioneel 
beroep tegen een milieuvergunning geschiedt in eerste en enige instantie bij de 
Raad van State.86 Deze procedure verloopt ook middels een zogenoemd annula-
tieberoep. Zoals hierboven in paragraaf 3.2 werd vermeld, valt het besluit een 
vergunning te verlenen immers ook onder het begrip ‘akten en reglementen’ van 
artikel 14 W. R.v.St. Ook het nalaten een beslissing te nemen wordt (vier maan-
den na een daartoe gerichte aanmaning) geacht een afwijzende beslissing te zijn, 
waartegen ook beroep kan worden ingesteld (art. 14 § 3 W. R.v.St.). De in para-
graaf 3.2 beschreven procedure van het annulatieberoep geldt dan ook in dezelf-
de vorm wanneer het gaat om een jurisdictioneel beroep bij de Raad van State. 
Dat betekent dat de Raad van State verzocht kan worden de betreffende vergun-
ning te schorsen of te vernietigen wegens strijd met een regel van Europees recht 
of een andere wettelijke of verdragsrechtelijke norm. Wanneer de Raad van State 
een vergunning vernietigt, moet de overheid een nieuw besluit nemen, rekening 
houdende met het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad. De Raad ont-
beert – zoals gezegd – de bevoegdheid andere maatregelen te nemen, zoals het 
toekennen van vergoedingen of het zelf in de zaak voorzien.87

Wel geldt dat een openstaand georganiseerd administratief beroep eerst ver-
plicht moet worden uitgeput alvorens jurisdictioneel beroep mogelijk is. Dit 
volgt niet uit enige wettelijke bepaling, maar uit de rechtspraak van de Raad van 

85 Mast e.a. 2009, p. 800.
86 Wel bestaan er twee administratieve rechtscolleges naast de Raad van State. De Raad voor de 

vergunningbetwistingen behandelt zaken over stedenbouwkundige vergunningen en verkave-
lingsvergunningen. Het milieuhandhavingscollege houdt zich bezig met de behandeling van zaken 
aangaande milieuhandhaving. Wanneer een algemene omgevingsvergunning wordt ingevoerd 
(zie paragraaf 2.3.3) wordt deze situatie weer wat complexer. Dan staat bij twee instanties beroep 
open aangaande verschillende aspecten van die vergunning. Waarschijnlijk zal er om die reden een 
Vlaams bestuursrechtcollege worden opgericht (dat overigens nog veel meer soorten zaken zal gaan 
behandelen). Dat college neemt te zijner tijd alle taken over van de Raad van State in Vlaanderen.

87 Wel kan de Raad voorlopige maatregelen bevelen om de belangen van de partijen veilig te stellen 
en een dwangsom opleggen aan de betrokken overheid ter uitvoering van het arrest.
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State.88 Wordt deze mogelijkheid niet benut, dan is een jurisdictioneel annulatie-
beroep niet ontvankelijk. Bij een jurisdictioneel beroep kan enkel de beslissing 
van de overheid die het administratief beroep behandelde, worden aangevoch-
ten, aangezien deze beslissing in de plaats van de oorspronkelijke beslissing is 
gekomen en de oorspronkelijke beslissing uit het rechtsverkeer is verdwenen en 
geacht wordt nooit te hebben bestaan.89

Een Nederlandse waterbeheerder kan dus – na het doorlopen van het georgani-
seerd administratief beroep – een verzoek tot schorsing of vernietiging van een 
vergunningverlening neerleggen bij de Raad van State, wegens – onder meer – 
schending van een hogere rechtsnorm. Daarbij kan een aantal normen worden 
ingeroepen. Ten eerste kan ook hier – net als bij een annulatieberoep tegen 
VLAREM II – strijd zijn met Europese kwaliteitsnormen of het internationaal-
rechtelijke schadeverbod (zie ook paragraaf 3.2.2). Daarnaast kan wellicht ook 
in dit geval een beroep worden gedaan op de Grondwet. Daarbij passen enkele 
opmerkingen.

Zoals reeds werd aangegeven in paragraaf 3.2.2, verleent het grondrecht op een 
gezond leefmilieu geen subjectieve rechten aan burgers.90 Een Nederlandse wa-
terbeheerder kan het dus in beginsel ook niet inroepen of afdwingen voor de 
rechter. Daarnaast blijkt dat ook een beroep op het beginsel van duurzame ont-
wikkeling problematisch is. Zoals gezegd impliceert artikel 7bis Grondwet dat 
de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van hun 
respectieve bevoegdheden, de doelstellingen nastreven van een duurzame ont-
wikkeling. Ook deze bepaling zou als juridische weigeringsgrond kunnen gelden 
bij het beoordelen van een milieuvergunningaanvraag. Dit is ook gebeurd in een 
zaak waarin een milieuvergunning werd aangevraagd voor een bio-energiecen-
trale op basis van palmolie. Hoewel aan alle noodzakelijke milieuverplichtingen 
werd voldaan, weigerde het bevoegde provinciebestuur de milieuvergunning, 
omdat de exploitant onvoldoende garanties gaf op het vlak van de duurzaamheid 
van de installatie (in casu de impact van palmolie op het behoud van bosbestand, 
biodiversiteit en voedselvoorziening in ZuidoostAzië, Maleisië en Indonesië). In 
oordeel op een beroep ingesteld tegen de beslissing van het provinciebestuur, 
oordeelde de Vlaamse minister van Leefmilieu echter dat de ‘milieuvergunnings-
wetgeving niet de juridische grondslag biedt om milieuvergunningen louter om 
ethische redenen te weigeren’. Naast weigering van de vergunning kunnen in dit 
kader natuurlijk ook bijzondere milieuvergunningvoorwaarden worden opge-
legd.

88 Mast e.a. 2009, p. 783 & 791-792. Zie ook Wauters & Loncke 2008, p. 251.
89 Goris 2011, p. 68
90 RvS 24 maart 2005, nr. 142.620, r.o. 3.2.3. Anders: Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 562: ‘een 

standstillbepaling, waarop burgers zich in rechte kunnen beroepen tegen de overheid’.
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Vanpraet en Van de Heyning concluderen dan ook dat er geen subjectief recht op 
duurzame ontwikkeling is voor de burger.91 Hiermee is het zeer onwaarschijn-
lijk dat een Nederlandse waterbeheerder een milieuvergunning bij de Raad van 
State kan aanvechten omdat deze verstrekt zou zijn in strijd met artikel 7bis 
Grondwet.92

Hoewel een Nederlandse waterbeheerder zich dus bij het bestrijden van een 
vergunningverlening niet kan beroepen op de Grondwet, staat wel een beroep 
op strijd met de algemene beginselen van milieubeleid open. Zoals gezegd heeft 
de opname van deze beginselen in het DABM tot gevolg gehad dat het beginse-
len met juridische draagwijdte zijn geworden, die door de uitvoerende macht en 
de lagere overheden in acht moeten worden genomen. Dat betekent dat via het 
(on)rechtstreeks wettigheidstoezicht verordeningen en individuele administra-
tieve beslissingen door de Raad van State en de hoven en rechtbanken aan deze 
doelstellingen en beginselen kunnen worden getoetst. Wel kan de rechterlijke 
toetsing slechts zeer marginaal zijn, nu deze doelstellingen en beginselen vrij 
algemeen zijn. Enkel zeer duidelijke (‘kennelijke’) schendingen kunnen door de 
rechter worden gesanctioneerd.93

Hiernaast is het natuurlijk mogelijk voor de Nederlandse waterbeheerder om 
aan te voeren dat een vergunning in strijd zou zijn met de waterkwaliteitseisen 
die zijn opgenomen in VLAREM II.

Een Nederlandse waterbeheerder kan dus een heel aantal normen inroepen om 
zijn beroep op te baseren. Wel geldt ook hier dat procedures voor de Raad van 
State moeizaam kunnen zijn94 en niet op korte termijn ertoe kunnen bijdragen 
dat in Nederland milieudoelstellingen gehaald worden.

Bij dit instrument dat dient om een verleende vergunning aan te vechten, moet 
opgemerkt worden dat het zijdelings ook ingezet kan worden om indirect nor-
men die vastgelegd zijn in avv’s, onwettig te laten verklaren. Dat kan zodra deze 
normen ter discussie zouden komen te staan in de procedure over de vergun-
ning, bijvoorbeeld wanneer de verwerende partij de rechtmatigheid van de ver-
gunning zou willen staven door een beroep op het feit dat deze zou voldoen aan 

91 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 568. Zie bijvoorbeeld tevens Toelichting bij de Herziening van 
de Grondwet, Parl.St. Senaat 2005-06, 3-1778/1, 4.

92 Vanpraet & Van de Heyning 2010, p. 569.
93 De Raad van State stelt dat art. 1.2.1. DABM slechts algemene beleidsdoelstellingen bevat en ‘geen 

concrete en op elke individuele en lokale vergunningsaanvraag toepasselijke verplichtingen en ver-
bodsbepalingen’. Voor een schending van dit artikel moet blijken dat ‘de beslissing kennelijk indruist 
tegen die algemene beleidsdoelstellingen, en wel op een wijze die een meer dan tijdelijke of plaat-
selijke impact heeft’ (zie onder meer RvS 18 december 2008, nr. 188.984, NV Total Belgium).

94 Een arrest duurt gemiddeld drie jaar (De Taeye 2003, p. 239).
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de eisen van VLAREM II en de verzoekende partij een beroep doet op de onwet-
tigheid van VLAREM II zelf.

Op grond van artikel 159 Grondwet zijn de rechtbanken en de hoven – anders 
dan in Nederland – verplicht illegale overheidsbesluiten ambtshalve buiten toe-
passing te laten.95 Hoewel artikel 159 spreekt over rechtbanken en hoven, zijn 
ook de administratieve rechtscolleges, inclusief de Raad van State, hiertoe ge-
houden.96 Met dit artikel in de hand kan de rechter onwettige administratieve 
handelingen, zoals onrechtmatig vastgestelde milieukwaliteitseisen, onverbin-
dend verklaren. De rechter kijkt daarbij of de beslissing door de bevoegde over-
heid werd genomen en of zij rechtmatig97 is naar haar vorm en niet is aangetast 
door machtsafwending of wetsschending. Dit wordt het onrechtstreeks wettig-
heidstoezicht genoemd, waarbij het niet van belang is of de bestreden normen al 
eerder middels een annulatieberoep direct zijn aangevochten.

Een relevant voorbeeld in de rechtspraak op dit gebied vormt het arrest Van 
Looveren,98 waarin de Raad van State middels het onrechtstreeks wettig-
heidstoezicht VLAREM II onwettig verklaarde. In dit arrest diende de houd-
ster van een varkenshouderij (Van Looveren) een milieuvergunningsaanvraag 
in bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen, waarbij 
(onder meer) verzocht werd om uitbreiding van het bedrijf met 330 nieuwe 
varkens, waarvan 130 zeugen. De deputatie willigde de aanvraag gedeeltelijk 
in, maar stond niet toe dat de varkens aan het bedrijf konden worden toege-
voegd. Hierop stelde Van Looveren administratief beroep in bij de Vlaamse 
minister voor Leefmilieu en Huisvesting, die het beroep gedeeltelijk gegrond 
verklaarde en Van Looveren tevens een vergunning voor een uitbreiding met 
330 varkens verleende. In plaats van 130 zeugen werden er echter slechts 40 
vergund. Hierop stelde Van Looveren jurisdictioneel beroep in bij de Raad van 
State ter vernietiging van het besluit van de minister, waarop zij aanvoerde 
dat door de minister de geldende beslistermijn van VLAREM I is overschre-
den in zijn besluit. De vergunning zou derhalve geacht moeten worden te zijn 
verkregen. De minister voert hierop aan dat Van Looveren geen procesbelang 
heeft, omdat de gewenste vergunning op inhoudelijke gronden niet verleend 
is en ook nooit verleend zou worden. Dit zou namelijk in strijd zijn met art. 
357 § 4 van VLAREM II, krachtens hetwelk bestaande varkenshouderijen die 
volledig gelegen zijn in een agrarisch gebied en tegelijkertijd gelegen zijn in 
een kwetsbare zone, enkel nog mogen worden uitgebreid indien de uitbrei-
ding resulteert in een gesloten varkenshouderij. Krachtens art. 25, § 1 van het 
Milieuvergunningendecreet kan slechts worden begonnen met de exploitatie 
mits de algemene en sectoriële voorwaarden worden geëerbiedigd, hetgeen 

95 Dit artikel geldt niet voor overheden; zij mogen definitief geworden uitvoerbare besluiten niet 
buiten toepassing laten in het kader van de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag (RvS 
22 januari 1998, nr. 71.040, NV HTCTC), behalve in het geval van een flagrante en kennelijk onbe-
twistbare onwettigheid (RvS 27 januari 1988, nr. 29.227, Leens).

96 Mast e.a. 2009, p. 865-866.
97 Het gaat niet alleen om wetmatigheid. Er kan getoetst worden aan wetten, decreten, ordonnanties, 

de Grondwet, verdragen enz. (Mast 2009, p. 867).
98 RvS 6 oktober 1994, nr. 49.457, A. 54.750/VII-12.324 (Van Looveren).
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hier dus niet het geval is. Hierop voert Van Looveren vervolgens aan dat 
VLAREM II onwettig is, omdat bij de totstandkoming ervan het advies van de 
Raad van State niet werd ingewonnen.

De Raad van State bevestigt dat inderdaad VLAREM II onwettig is. Luidens 
art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State dienen, ‘buiten 
het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid’, de ont-
werpen van reglementaire besluiten aan het met redenen omklede advies van 
de afdeling wetgeving van de Raad van State te worden voorgelegd, hetgeen 
in dit geval niet is geschied. De Raad van State besluit derhalve dat de vergun-
ning inderdaad stilzwijgend verleend is toen de minister zijn termijn over-
schreed en vernietigt dus het besluit van de minister.

Op deze wijze kunnen dus in een jurisdictioneel beroep tegen een vergun-
ningverlening zijdelings ook waterkwaliteitseisen onwettig worden verklaard. 
Hierbij geldt wel dat deze verklaring slechts geldt inter partes, tussen de partijen 
van de procedure.

3.4  Schadevergoeding

Wanneer het niet mogelijk blijkt om aanwezige grensoverschrijdende water-
problematiek op te lossen door de vaststelling van algemeen verbindende voor-
schriften of de afgifte van vergunningen te beïnvloeden met het bovenstaande 
juridische instrumentarium, kan een Nederlandse waterbeheerder altijd nog 
proberen om een schadevergoeding te eisen van de Vlaamse overheid die in 
Nederland schade berokkent door de manier waarop milieukwaliteitseisen zijn 
vastgesteld en vergunningen zijn verleend. In deze paragraaf komt een vorde-
ring tot schadevergoeding voor de Belgische rechter aan de orde. Theoretisch ge-
zien staat ook de mogelijkheid open dat een Nederlandse waterbeheerder deze 
schadevergoeding zou vorderen voor de eigen, Nederlandse rechter. Het voert in 
het kader van dit onderzoek te ver daar nu diep op in te gaan.99 Volstaan wordt 
hier met de opmerking dat dit juridisch gezien een erg moeizaam traject zal zijn 
voor een Nederlandse overheid en dat met name de volkenrechtelijke immuni-
teit van jurisdictie van de Belgische overheid aan een succesvolle rechtsgang in 
de weg kan staan. Op grond van deze immuniteit kan een Vlaamse overheid zeer 
waarschijnlijk met recht betogen dat zij niet onderworpen is aan de rechtsmacht 
van een buitenlandse nationale rechter, voor zover schadevergoeding gevorderd 
wordt voor ‘typische overheidshandelingen’. Het vaststellen van milieukwali-
teitseisen en het verlenen van vergunningen zullen immers hoogstwaarschijnlijk 
onder dit begrip vallen. Een gang naar de Nederlandse rechter zal hier dan ook 
op stranden.

99 Zie voor een uitvoerige behandeling van dit onderwerp Van Kempen 2007.
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In de eerste plaats zal deze paragraaf ingaan op een vordering tot vergoeding van 
deze schade wegens onrechtmatige daad voor de Belgische rechter. Dit betreft 
een vordering krachtens het privaatrecht. Om die reden komt in de eerste plaats 
het Belgische internationaal privaatrecht aan de orde, waarin het toepasselijke 
recht en de bevoegdheid van de rechter geregeld worden. Vervolgens komt de 
inhoud van het – toepasselijke – Belgische privaatrecht aan de orde. Hierna wor-
den de specifieke aspecten die daarbij gelden voor overheden – de zogenoemde 
onrechtmatige overheidsdaad – behandeld. Deze paragraaf sluit af met een be-
spreking van de mogelijkheid van de vordering tot schadevergoeding voor de 
Belgische Raad van State.

3.4.1  Internationaal privaatrecht

Wanneer een Nederlandse eiser voor de Belgische rechter een Belgische dader 
aansprakelijk stelt voor de door zijn fout veroorzaakte schade die in Nederland 
geleden wordt, geeft het internationaal privaatrecht aan of de Belgische  rechter 
bevoegd is over het geschil te oordelen en tevens welk recht hij op het geschil 
moet toepassen. Hoewel het internationaal privaatrecht in zijn algemeenheid 
ook regels geeft voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse von-
nissen, blijft deze materie hier buiten beschouwing. Wanneer immers een 
Belgische rechter schadevergoeding toewijst, zal dat vonnis ook in België zelf ten 
uitvoer moeten worden gelegd. In het navolgende wordt derhalve ingegaan op 
de bevoegdheid van de Belgische rechter en het toepasselijke recht inzake een 
vordering uit onrechtmatige daad.100

3.4.1.1  Rechterlijke bevoegdheid
Ingevolge artikel 12 van het Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht 
(hierna: WbIPR) onderzoekt de aangezochte Belgische rechter ambtshalve 
zijn internationale bevoegdheid. Daarbij geldt dat de bevoegdheidsregels van 
het WbIPR slechts toepassing vinden, indien er geen internationaal verdrag of 
Europeesrechtelijke regeling van toepassing is (art. 2 WbIPR). Voor vorderingen 
met een internationaal karakter voor Belgische rechters is de EEX-Verordening 
(hierna: EEX-Vo) van belang.101

Ingevolge de bevoegdheidsregels van de verordening, zijn zowel het gerecht van 
de gedaagde (forum rei) als het gerecht van de plaats waar het schadebrengende 
feit zich heeft voorgedaan (locus delicti) bevoegd om over het geschil te oordelen 

100 Zie voor meer informatie over het Belgische internationaal privaatrecht Erauw & Storme 2009.
101 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegd-

heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 
2001, L 12, p. 1-23. In werking sinds 1 maart 2002.
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(respectievelijk art. 2 lid 1 en art. 5 lid 3 EEX-Vo). In het Kalimijnenarrest102 heeft 
het Hof van Justitie bepaald dat in zaken van grensoverschrijdende waterver-
ontreiniging hieronder zowel de plaats waar de schadeveroorzakende handeling 
plaatsvond (locus acti) als de plaats waar de schade ten gevolge van die hande-
ling is ingetreden (locus damni) kunnen vallen en dat de eisende partij een keuze 
heeft tussen de gerechten van beide locaties. Dit betekent dat in een zaak van een 
Nederlandse waterbeheerder jegens een Belgische schadeveroorzakende over-
heid, de waterbeheerder de keuze heeft om zijn geschil ofwel aan de Belgische, 
ofwel aan de Nederlandse rechter voor te leggen.

Het is echter de vraag of de EEX-Verordening wel van toepassing is. Blijkens ar-
tikel 1 EEX-Vo is de verordening immers materieel van toepassing ‘in burgerlijke 
en handelszaken’ en gaat het in dit geval om een overheid die een vordering in-
stelt jegens een andere overheid. Volgens het begeleidend rapport bij de verorde-
ning moet sprake zijn van een ‘burgerlijke rechtsvordering’, wil de verordening 
toepassing vinden.103 In een serie arresten104 heeft het Hof van Justitie verder 
uitgewerkt wanneer hiervan sprake is.

Uit een nadere analyse van deze arresten105 blijkt dat geen sprake is van een 
burgerlijke rechtsvordering wanneer een van beide partijen (eiser of verweer-
der106) een overheid is en deze – door het instellen van de eis of door het ver-
oorzaken van de schade – handelt krachtens overheidsbevoegdheid. Dat is het 
geval wanneer deze overheid gebruikmaakt van rechten die particulieren niet 
hebben. Aangezien de verwerende partij in het onderwerp van deze paragraaf 
een Vlaamse overheid betreft, kan getwijfeld worden over de toepasselijkheid 
van de EEX-Verordening. Het afgeven van een milieuvergunning aan een exploi-
tant, of het vaststellen van milieukwaliteitseisen als algemeen verbindende voor-
schriften is immers iets wat alleen overheden kunnen doen. Hierop zal de EEX-
Verordening dan ook niet van toepassing zijn.107

Bij het ontbreken van een toepasselijke internationale of Europese regeling, 
zal een aangezochte Belgische rechter zich wenden tot het in het WbIPR gere-
gelde Belgische commune internationaal privaatrecht. Ingevolge de algemene 
bevoegdheidsregel van artikel 5 § 1 WbIPR zijn de Belgische rechters bevoegd 

102 HvJ 30 november 1976, zaak 21/76, Jur. 1976, p. 1735, NJ 1977/494.
103 Rapport P. Jenard over het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 1979, C 59, p. 1.
104 HvJ 14 oktober 1976, zaak 29/76, Eurocontrol, Jur. 1976, p. 1541, NJ 1982/85, HvJ 16 december 1980, 

zaak C-814/79, Rüffer, Jur. 1980, p. 3807, NJ 1982/97, HvJ 21 april 1993, zaak C-172/91, Sonntag, Jur. 
1993, p. I-1963, HvJ 14 november 2002, zaak C-271/00, Steenbergen, Jur. 2002, p. 10489, HvJ 15 mei 
2003, zaak C-266/01, Préservatrice Foncière, Jur. 2003, p. I-4867.

105 Zie Van Kempen 2007, p. 59-61 & 77-81.
106 HvJ 21 april 1993, zaak C-172/91, Sonntag, Jur. 1993, p. I-1963.
107 Van Kempen 2008, p. 203.



Juridische instrumenten in België

332

indien de verweerder bij de inleiding van de vordering zijn woonplaats of ge-
wone verblijfplaats in België heeft. Naast deze algemene regel volgt uit artikel 96 
lid 2 WbIPR dat de Belgische rechter bevoegd is over vorderingen aangaande een 
verbintenis uit onrechtmatige daad indien de schadelijke handeling zich geheel 
of gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen, of 
indien en voor zover de schade zich in België heeft voorgedaan of dreigt zich te 
zullen voordoen. Zowel volgens de algemene als volgens de specifieke regel voor 
onrechtmatige daad, zal een Belgische rechter zich derhalve bevoegd achten te 
oordelen over een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad 
jegens een Belgische overheid.

Wanneer de Belgische rechter naar internationaal privaatrecht bevoegd is over 
het geschil te oordelen, onderzoekt hij zijn interne bevoegdheid volgens de alge-
mene Belgische regels voor absolute en relatieve competentie, te vinden in het 
Gerechtelijk Wetboek (art. 13 WbIPR). De inhoud van deze regels blijft hier ver-
der buiten beschouwing.

3.4.1.2  Toepasselijk recht
Nu vastgesteld is dat een Belgische rechter bevoegd is te oordelen over de vor-
deringen die in deze paragraaf behandeld worden, moet worden nagegaan welk 
recht hij op het geschil zal toepassen. Ook op deze vraag is een Europese verorde-
ning van toepassing. Ingevolge artikel 4 van Rome II-Verordening108 is het recht 
van de staat van de gelaedeerde (lex locus damni) van toepassing, ongeacht in 
welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Specifiek 
bij milieuschade wordt de gelaedeerde partij nog de keuze geboden zijn vorde-
ring eventueel te baseren op de het recht van de staat van de schadeveroorza-
kende partij (lex locus acti). Een Nederlandse waterbeheerder die voor de rech-
ter een schadevergoeding vordert van een Belgische partij, kan dus kiezen om 
Belgisch dan wel Nederlands recht op de vordering van toepassing te laten zijn.

Ook hier is de toepasselijkheid van de verordening echter een probleem. Blijkens 
artikel 1 is de Rome II-Verordening – net als de EEX-Verordening – van toepas-
sing op (niet-contractuele verbintenissen in) burgerlijke en handelszaken. 
Volgens punt 7 van de considerans moet het toepassingsgebied van de Rome II-
Verordening stroken met dat van de EEX-Verordening. Wat betreft de toepasse-
lijkheid van de Rome II-Verordening geldt dus hetzelfde als hetgeen hierboven 
betoogd is over de toepasselijkheid van de EEX-Verordening. De verordening zal 
dan ook niet van toepassing zijn op een vordering jegens een Belgische overheid 

108 Verordening (EG) 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende 
het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, PbEU 2007, L 199, p. 40-49. In 
werking sinds 11 januari 2009.



Hoofdstuk 7

333

die door het verlenen van een milieuvergunning of het vaststellen van milieuk-
waliteitseisen schade heeft veroorzaakt.

Ook op dit punt is de Belgische rechter dus aangewezen op het commune 
Belgische conflictenrecht om het op de vordering toepasselijke recht te bepa-
len.109 Ingevolge de algemene regel van artikel 99 § 1 WbIPR worden de in deze 
paragraaf behandelde vorderingen beheerst door het recht van de staat waar 
 laedens en gelaedeerde hun gewone verblijfplaats hebben. Indien dat – zoals 
in het geval van de in deze paragraaf behandelde zaken – niet dezelfde staat is, 
wordt de vordering ingevolge § 2 beheerst door het recht van de staat waar de 
schadeveroorzakende handeling plaatsvond en de schade zelf zich helemaal heeft 
voorgedaan. In het geval van de zaken die in deze paragraaf behandeld worden, 
bevinden deze plaatsen zich echter ook niet in een en dezelfde staat. In dat geval 
bepaalt § 3 dat de vordering beheerst wordt door het recht van de staat waarmee 
de verbintenis de nauwste banden heeft. Het lijkt erop dat de eiser in dat geval 
dus – anders dan onder de Rome II-Verordening – geen rechtskeuze heeft.110

Het is evenwel nog onzeker welk recht in situaties van grensoverschrijdende ver-
ontreiniging van toepassing is. Is dat het recht van het land waar de schade ver-
oorzaakt werd, of het recht waar deze intreedt? In termen van de Dommelcasus: 
Belgisch recht, of Nederlands recht?

Mij is geen literatuur of rechtspraak bekend die duidelijkheid geeft op dit punt. 
Tot eind 2009 was in artikel 99 nog een bepaling opgenomen die luidde: ‘in geval 
van schade aan goederen of personen ten gevolge van een aantasting van het 
milieu, door het recht van de Staat op wiens grondgebied de schade zich heeft 
voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen’. Deze bepaling is echter inmiddels 
geschrapt, zonder dat duidelijk is welk recht van toepassing is in deze situaties.

Welk recht ook van toepassing is, het WbIPR maakt in elk geval wel duidelijk dat 
het toepasselijke recht de voorwaarden voor en de omvang van de aansprake-
lijkheid regelt, evenals de gronden voor uitsluiting van de aansprakelijkheid, de 
omvang van de schadevergoeding, enz. (art. 103 WbIPR). Daarnaast geldt dat bij 
het bepalen van de schade steeds rekening gehouden zal moeten worden met de 
ter plaatse geldende veiligheids- en gedragsregels (art. 102 WbIPR). Daaronder 
vallen ook de ter plaatse geldende milieukwaliteitseisen.111

109 Zie ook art. 98 § 4 WbIPR.
110 Erauw & Storme 2009, p. 837.
111 Toelichting, Parl. St. Senaat B.Z. 2003, nr. 3-27/1, p. 127.



Juridische instrumenten in België

334

3.4.1.3  Conclusie
Uit het bovenstaande volgt dat wanneer een Nederlandse waterbeheerder een 
vordering voor schadevergoeding uit onrechtmatige daad jegens een Belgische 
overheid voor de Belgische rechter brengt, deze zich bevoegd zal verklaren over 
het geschil te oordelen. Vooralsnog is evenwel onzeker welk recht hij op deze 
vordering zal toepassen.

3.4.2  Het Belgische algemene regime van de onrechtmatige daad

Hoewel onzeker is of Nederlands of Belgisch recht van toepassing is op een vor-
dering voor de Belgische rechter tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad, 
wordt hier slechts een overzicht gegeven van het Belgische recht ter zake. Dat zal 
immers het meest onbekende terrein vormen voor de gelaedeerde Nederlandse 
waterbeheerder. Beide rechtsstelsels hier behandelen, zou te ver voeren in het 
kader van dit onderzoek.

Ingevolge artikel 1382 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna: BBW) geldt 
dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, 
degene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden. 
Deze aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kent drie elementen:

1. Er moet sprake zijn van een fout.
2. Er moet schade zijn ontstaan.
3. Tussen de fout en de schade moet een oorzakelijk verband bestaan.

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, is er een plicht tot vergoeding van 
de schade door de schadeveroorzaker. Deze plicht vervalt slechts, wanneer de 
schadeveroorzaker zich terecht kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond als 
overmacht of onoverwinnelijke dwaling bij de interpretatie van de toepasselijke 
rechtsregel.112 In het navolgende komen achtereenvolgens de begrippen ‘fout’ en 
‘schade’ aan bod en wordt ingegaan op het oorzakelijk verband en de rechtvaar-
digingsgronden. Ten slotte wordt nog kort ingegaan op de duur van de geldigheid 
van de vordering.

3.4.2.1  Fout
In het Belgische aansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad kan een slacht-
offer slechts aanspraak maken op vergoeding van de geleden schade, indien de 
dader (de schadeveroorzaker) de schade veroorzaakte door een foutief gedrag.113 
Deze foutaansprakelijkheid is te kwalificeren als een schuldaansprakelijkheid. 
Niet alleen moet er in objectieve zin een fout aanwezig zijn (een handeling die 

112 Goris 2011, p. 60.
113 Vereecken 2004, p. 554.
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een normaal voorzichtig mens niet zou hebben verricht), maar tevens moet deze 
daad in subjectieve zin toegerekend kunnen worden aan de dader. Er moet dus 
sprake zijn van een zekere schuld of verwijtbaarheid en niet slechts de rol, hoe-
danigheid of kwaliteit van de dader zijn van belang.114 Deze twee elementen, fout 
en verwijtbaarheid, komen hieronder aan bod.

Ten aanzien van het begrip ‘fout’, geldt dat die kan worden omschreven als een 
maatschappelijk onaanvaardbare gedraging. Dat wil zeggen een gedraging die 
een normaal voorzichtig mens in dezelfde omstandigheden niet zou stellen.115 
Het verdient opmerking dat – hoewel artikel 1382 BBW spreekt over een schade-
veroorzakende ‘daad’ – ingevolge artikel 1383 BBW ieder niet alleen aansprake-
lijk is voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door 
zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt. Verwijtbaar 
nalaten kan dus ook een fout constitueren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten fouten:116

1. het niet naleven van wettelijke of reglementaire bepalingen en
2. onzorgvuldig handelen.

Ten aanzien van het niet naleven van een wettelijke gedragsnorm, kan gesteld 
worden dat dit een eenvoudig criterium is: werd de wet niet nageleefd dan is de 
niet naleving ervan een fout. In beginsel maakt het niet uit of het gaat om de niet-
naleving van een norm van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechte-
lijke aard. Evenmin is van belang of het gaat om internationale of Europese117 
regels, wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke of ministeriële besluiten, of 
een provinciaal of plaatselijk reglement.118 Zoals gezegd, staat bij schending van 
de norm de fout vast. Er is geen sprake meer van een waardering van de be-
trachte zorgvuldigheid en evenmin is er een relativiteitsvereiste waarbij na moet 

114 Slechts in sommige gevallen is sprake van een objectieve risicoaansprakelijkheid, waarbij de plicht 
tot vergoeding vaststaat indien de fout geconstateerd wordt, ongeacht of deze aan de dader kan 
worden toegerekend. Voorbeelden zijn het geval van een vader en een moeder ten aanzien van hun 
minderjarige kind, of van de onderwijzer ten aanzien van zijn leerlingen, die reeds door hun hoeda-
nigheid risicoaansprakelijkheid dragen. Andere voorbeelden waarbij geen schuld hoeft te worden 
aangetoond zijn de wet op de productaansprakelijkheid en de schade aangericht door krankzinni-
gen, geregeld in art. 1386bis BBW (Vereecken 2004, p. 554-555).

115 Vereecken 2004, p. 556.
116 Vereecken 2004, p. 558. Vereecken noemt daarnaast nog ‘bepaalde vergissingen en onder bepaalde 

omstandigheden ook contractuele fouten’ als voorbeelden van een fout.
117 Bij een schending van Europees recht wordt in België uitgegaan van het Belgische foutbegrip en 

niet van de beperktere Francovich-aansprakelijkheid (een schending die voldoende gekwalificeerd, 
ernstig en kennelijk is (Cass. 14 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 33).

118 Vandenberghe 2005, p. 10.
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 worden gegaan of de geschonden norm wel strekte ter bescherming van de be-
langen van de benadeelde.119

Ten aanzien van onzorgvuldig gedrag wordt een vergelijking gemaakt met de 
veronderstelde gedraging van de goede huisvader (bonus pater familias).120 
Zodra er een afwijking van die norm is, wordt het gedrag als foutief aangeduid. 
Elk onzorgvuldig gedrag kan door de rechter als een fout worden gekwalificeerd, 
indien een normaal zorgvuldig mens die onzorgvuldigheid niet zou hebben be-
gaan. De zorgvuldigheidsnorm houdt in dat men niet enkel aandacht moet beste-
den aan zijn eigen belangen, maar ook een redelijke zorgvuldigheid aan de dag 
legt voor andermans persoon en goederen.121 Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat de schade in redelijkheid voorzienbaar moet zijn. Men kan enkel aansprake-
lijk gesteld worden, indien voorzienbaar was dat een bepaalde handeling schade 
kon veroorzaken. Men kan immers enkel gehouden zijn maatregelen te nemen 
om andermans belangen te beschermen in de veronderstelling dat men weet of 
kan weten dat deze belangen gevaar lopen.122

Wat betreft de toerekening van de fout als schuld aan de dader geldt dat een 
fout slechts toegerekend kan worden aan de dader indien deze over voldoende 
bewustzijn beschikte om het onderscheid tussen goed en kwaad te kunnen ma-
ken.123 Dit heeft echter voornamelijk betrekking op fouten van onmondige kinde-
ren en krankzinnigen en is derhalve niet direct van belang voor het onderwerp 
van dit onderzoek.

In de regel kan zelfs de lichtste fout volstaan om aansprakelijkheid in het leven te 
roepen (culpa levissima).124 Er bestaat een plicht tot vergoeding van de volledige 
aangerichte schade, ongeacht de ernst van de fout.125

Concluderend kan dus gesteld worden dat in de regel het eerste vereiste voor 
een verplichting tot herstel van geleden schade uit onrechtmatige daad, bestaat 
uit een verwijtbaar handelen of nalaten in strijd met een wettelijke norm of met 
de zorgvuldigheidsnorm van de bonus pater familias, hoe licht de gemaakte fout 
ook moge zijn.

119 Vandenberghe 2005, p. 6.
120 Goris 2011, p. 61.
121 Vereecken 2004, p. 558.
122 Vereecken 2004, p. 559.
123 Vereecken 2004, p. 561.
124 In sommige gevallen echter wordt in wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid beperkt tot hetzij 

zware fouten, hetzij het regelmatig voorkomen van lichte fouten (Vereecken 2004, p. 555).
125 Vereecken 2004, p. 556 & 557.
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3.4.2.2  Schade
Onder schade valt elke vermogens- of persoonsschade.126 Het kan gaan om recht-
streekse waardevermindering van eigendommen, inkomstenderving, vervroeg-
de uitgaven, aantasting van de fysieke of psychische integriteit, verlies van een 
kans, enz. Elke schending van een feitelijk belang is voldoende om als schade 
in te roepen. De schending van een recht is niet vereist.127 Wel geldt een aantal 
vereisten:128

 • het geschonden belang moet rechtmatig zijn;
 • de schade moet zeker zijn en vaststaan;129

 • de schade moet persoonlijk zijn.130

3.4.2.3  Oorzakelijk verband
Het derde vereiste voor een schadevergoeding uit onrechtmatige daad is dat de 
schade het gevolg moet zijn van de fout; tussen beide moet een causaal of oor-
zakelijk verband bestaan. Voor de vaststelling of de fout de oorzaak is van de 
schade, geldt de regel van de conditio sine qua non: de fout moet de noodzake-
lijke voorwaarde zijn voor het intreden van de schade, zoals deze zich concreet 
voordeed.131

Wanneer meerdere oorzaken een conditio sine qua non vormen voor de veroor-
zaakte schade, geldt de zogenoemde equivalentieleer: elke fout zonder dewelke 
de schade, zoals die in werkelijkheid is opgetreden, zich niet zou hebben voorge-
daan, wordt als een volwaardige oorzaak aanvaard.132 Hierna vindt geen verdere 
selectie meer plaats. Indien de schade bij het slachtoffer veroorzaakt is door ver-
schillende daders, dan staan alle daders ten aanzien van het slachtoffer in voor 
de volledige schade.133 Er zijn echter gevallen waarin de tweede fout volkomen 
losstaat van de eerste; in dat geval kan de tweede fout de causale band verbreken 
tussen de schade en de eerste fout. Als voorbeeld wordt genoemd de voetganger 
die lichtjes gekwetst wordt door een aanrijding. Wanneer door een fout van de 
hulpdiensten het slachtoffer onderweg naar het ziekenhuis een tweede verkeers-
ongeval meemaakt, is de automobilist, die de eerste aanrijding veroorzaakte, niet 

126 Vereecken 2004, p. 563.
127 Vereecken 2004, p. 563.
128 Vereecken 2004, p. 563-564.
129 Zeker betekent dat de schade in een dergelijke mate waarschijnlijk is dat de schade aanvaard kan 

worden. Toekomstige schade kan ook onder dit vereiste vallen, mits het gaat om de normale ontwik-
keling van een actueel zekere toestand. Hieronder valt niet schade die mogelijkerwijze zou kunnen 
ontstaan.

130 Een vordering kan niet gebaseerd zijn op door anderen geleden verlies.
131 Vereecken 2004, p. 564.
132 Vereecken 2004, p. 565.
133 Vereecken 2004, p. 566.
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aansprakelijk voor de schade die werd veroorzaakt door de fout van de hulpdien-
sten.134

Indien er sprake is van eigen (mede)schuld en de schade deels door een fout 
van een derde en deels door een fout van het slachtoffer ontstaat, kan de scha-
devergoeding slechts deels ten laste komen van de dader. De verdeling zal dan 
berusten op het aandeel dat de respectieve fouten concreet hebben gespeeld bij 
het veroorzaken van de schade.135

Wat betreft de zaken waar dit onderzoek betrekking op heeft, kan gezegd wor-
den dat als een vergunning is verleend en daardoor schade is veroorzaakt, het 
oorzakelijk verband daarmee vaststaat. Zonder vergunning was die schade im-
mers waarschijnlijk niet veroorzaakt.136

3.4.2.4  Rechtvaardigingsgronden
Wanneer er sprake is van een fout waardoor schade is veroorzaakt, zal de aan-
sprakelijke geen schadevergoeding hoeven te betalen, indien hij kan aantonen 
dat hij ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil in de volstrekte on-
mogelijkheid verkeerde die daad niet te stellen.137

Wat betreft de rechtsdwaling: die wordt slechts aanvaard, wanneer is gedwaald 
zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde omstandighe-
den, zou hebben gedwaald. Dat is bijvoorbeeld het geval, wanneer uitgegaan 
wordt van een bepaalde interpretatie van rechtsregels, maar deze vervolgens 
onjuist blijkt omdat de Raad van State een totaal ander standpunt inneemt dan 
voorheen.138

3.4.2.5  Herstelplicht
Wanneer de onrechtmatige daad is vastgesteld (fout, schade en het oorzakelijk 
verband daartussen zijn aangetoond) en geen rechtvaardigingsgronden van toe-
passing zijn, is de dader aansprakelijk en bestaat er een verbintenis voor hem om 
de schade te herstellen. Dit betekent dat de dader in beginsel het slachtoffer zo 
veel mogelijk moet terugplaatsen in de toestand waarin deze zich zou bevinden 
wanneer de schadeveroorzakende handeling niet zou hebben plaatsgevonden.139

134 Vereecken 2004, p. 567.
135 Vereecken 2004, p. 568.
136 Goris 2011, p. 64.
137 Vereecken 2004, p. 562.
138 Vandenberghe 2005, p. 13.
139 Vereecken 2004, p. 583.
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Indien mogelijk moet dit herstel in natura gebeuren, dat wil zeggen door maat-
regelen die de toestand in werkelijkheid herstellen zoals hij voorheen was. Is het 
herstel in natura niet mogelijk, dan is geldelijke vergoeding de aangewezen vorm 
van herstel.

Indien redelijkerwijze vaststaat dat de dader ook in de toekomst een fout zal 
begaan waardoor het slachtoffer schade zal lijden, kan de rechter tevens een ver-
bod uitspreken om de onrechtmatige gedraging verder te zetten of te herhalen, 
eventueel onder verbeurte van een dwangsom.140

3.4.2.6  Verjaring
Ingevolge artikel 2262bis § 1 lid 1 BBW verjaren alle persoonlijke rechtsvorde-
ringen na verloop van tien jaar. Voor schadevergoeding uit onrechtmatige daad 
gelden echter afwijkende termijnen. De vordering tot schadevergoeding vervalt 
door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de iden-
titeit van de daarvoor aansprakelijke persoon (lid 2). In elk geval verjaren deze 
vorderingen door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop 
het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan (lid 3).

Dit betekent dat een Nederlandse waterbeheerder vanaf het moment dat de 
schade is vastgesteld en de dader is geïdentificeerd vijf jaar de tijd heeft om de 
geleden schade terug te vorderen van een Belgische schadeveroorzaker. Mocht 
binnen twintig jaar nadat de schade is veroorzaakt de schade niet zijn vastge-
steld of de dader niet geïdentificeerd, dan vervalt de vordering ook.

3.4.3  Overheidsaansprakelijkheid

Men spreekt van overheidsaansprakelijkheid indien door foutief gedrag van een 
overheidsorgaan schade berokkend wordt aan een burger. De Belgische overheid 
is onderworpen aan het algemeen aansprakelijkheidsregime, zoals dat hierboven 
beschreven is.141 De onrechtmatige daad van een orgaan van een overheid, dat 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid optreedt, leidt tot de rechtstreekse aan-
sprakelijkheid van de betrokken rechtspersoon voor wie het orgaan optreedt.142

Deze paragraaf borduurt voort op de vorige en behandelt de specifieke aspecten 
die gelden wanneer een overheid aansprakelijk wordt gesteld uit hoofde van een 
onrechtmatige daad die zij gepleegd heeft. Met name wordt ingegaan op het be-
grip ‘fout’ en de verjaring.

140 Vereecken 2004, p. 583.
141 Vandenberghe 2005, p. 3; Goris 2011, p. 60.
142 Cass. 31 maart 1943, R.C.J.B. 1947, 128.
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3.4.3.1  Fout
De regeling inzake de onrechtmatige daad is van toepassing op alle vormen van 
het overheidshandelen: zowel op het nemen van beslissingen (met individuele 
draagwijdte en bij verordenend optreden), op uitvoeringshandelingen en op lou-
ter materiële handelingen.143 Het is daarbij niet van belang of de onrechtmatige 
daad is begaan binnen de uitoefening van een overheidstaak of niet;144 de over-
heid is aansprakelijk, ongeacht of zij optreedt in haar overheidshoedanigheid of 
als privaat persoon.145

Zoals gezegd, kan een fout onder meer bestaan in het schenden van een wette-
lijke norm. Hieronder valt in elk geval de afgifte van een vergunning in strijd met 
wettelijke of reglementaire voorschriften (of met een hoger plan),146 of de vast-
stelling van milieukwaliteitseisen in strijd met hogere regels. Concreet kan een 
Nederlandse waterbeheerder zich dus beroepen op strijd met Europese kwali-
teitsnormen of het internationaalrechtelijke schadeverbod (zie ook paragraaf 
3.3.3). Zoals al aangegeven in paragraaf 3.3.3 staat een beroep op strijd met de 
Grondwet echter niet open, aangezien de relevante bepalingen geen subjectieve 
rechten voor burgers bevatten. Wel staat – net als in paragraaf 3.3.3 – een beroep 
open op de algemene beginselen van milieubeleid. Zoals gezegd kan de rechter-
lijke toetsing hierop echter slechts zeer marginaal zijn, nu deze doelstellingen 
en beginselen vrij algemeen zijn. Enkel zeer duidelijke (‘kennelijke’) schendin-
gen kunnen als fout gelden. Evident levert ten slotte een vergunningverlening in 
strijd met de waterkwaliteitseisen van VLAREM II een fout op.

Hiernaast kan de fout bestaan in een schending van de algemene zorgvuldig-
heidsnorm. Specifiek voor de overheid betekent dit dat zij moet handelen vol-
gens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de jurisprudentiële in-
vulling van die norm vormen voor de overheid.147 Voor deze vorm van ‘fout’ is van 
belang dat een vergunningverlenende overheid vaak over een zekere beleidsvrij-
heid beschikt. Wanneer de overheid binnen de grenzen van de wet een keuze 
heeft tussen bepaalde beslissingen, blijft de inhoudelijke toetsing van de alge-
mene zorgvuldigheidsnorm beperkt tot een marginale controle. Alleen in geval 
van een kennelijke onredelijkheid kan er in dat geval sprake zijn van een fout.148

143 Goris 2011, p. 61. Zie ook Cass. 7 maart 1963, RW 1963-64, 1115. Ook nalaten is onderworpen aan 
het aansprakelijkheidsregime (Cass. 11 april 1969, Arr. Cass. 1969, 745 en Cass. 23 april 1971, R.W. 
1970-71, 1793). Zie tevens Vandenberghe 2005, p. 4.

144 Cass. 5 november 1920, Pas., I, 193.
145 Vereecken 2004, p. 585.
146 Goris 2011, p. 61.
147 Goris 2011, p. 61-62.
148 Goris 2011, p. 62.
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Wat betreft het vereiste dat de overheid een fout moet hebben gemaakt, wil zij 
aansprakelijk zijn, geldt dat een vernietiging van een administratieve beslis-
sing149 door de Raad van State in elk geval impliceert dat deze beslissing een fout 
is in de zin van artikel 1382 BBW.150 Zo maakt een vernietiging van een vergun-
ningverlening door de Raad van State in een annulatieberoep in elk geval dat 
daarmee ook de fout van de vergunningverlenende overheid is komen vast te 
staan.151 Indien die fout schade heeft veroorzaakt, kan de burgerlijke rechter niet 
anders dan de overheid aansprakelijk te stellen en te veroordelen tot vergoeding 
van de schade,152 behoudens eventuele rechtvaardigingsgronden.

3.4.3.2  Verjaring
De algemene regels betreffende verjaring van een vordering uit onrechtmatige 
daad – beschreven in de vorige paragraaf – gelden ook met betrekking tot vorde-
ringen jegens de overheid, behalve voor vorderingen jegens provincies.153 Voor 
hen geldt een termijn van vijf jaar (te rekenen vanaf de eerste januari van het be-
grotingsjaar waarin de vordering is ontstaan), wanneer het nadeel en de identi-
teit van de daarvoor aansprakelijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld.154 
Hoewel voor de federale Staat, de gewesten, gemeenschappen en gemeenten in-
gevolge de algemene regeling ook vorderingen uit onrechtmatige daad vijf jaar 
nadat dat de schade is vastgesteld en de dader is geïdentificeerd vervallen, geldt 
ten aanzien van hen tevens de regel dat de vordering ook vervalt wanneer binnen 
twintig jaar nadat de schade is veroorzaakt, deze niet is vastgesteld of de dader 
niet is geïdentificeerd. Voor vorderingen jegens provincies geldt deze regel dus 
niet.

3.4.4  Schadevergoeding bij de Raad van State

Mocht geen andere Belgische rechter bevoegd zijn te oordelen over geschillen 
over een schadevergoeding, dan is de Raad van State ingevolge artikel 11 W. 
R.v.St. bevoegd hierover te oordelen. Het moet dan wel gaan om ‘buitengewone 
schade’. De Raad van State is bevoegd hier uitspraak over te doen ‘naar billijkheid 
en met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier be-

149 Dit kan zowel een uitvoerende als een verordenende beslissing zijn.
150 Vereecken 2004, p. 586.
151 Goris 2011, p. 62.
152 Cass. 21 juni 1990, RW 1990-91, 777.
153 Voor de federale Staat volgt dit uit art. 113 van de Wet houdende organisatie van de begroting en 

van de comptabiliteit van de federale Staat en voor de gemeenschappen en gewesten uit art. 15 van 
de Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotin-
gen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, 
alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. Voor de gemeenten is er geen speci-
ale regeling en geldt derhalve de standaard-termijn.

154 Art. 8 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of 
ten voordele van de Staat en de provincies.
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lang’. Het gaat hier om een residuaire bevoegdheid.155 Aangezien in de hierboven 
besproken gevallen de gewone civiele rechter echter bevoegd zal zijn van een 
geschil tot schadevergoeding kennis te nemen, zal de Raad van State met betrek-
king tot die vorderingen niet bevoegd zijn.

Hiernaast bestaat ook in België de mogelijkheid tot nadeelcompensatie. Op 
grond van artikel 11 W. R.v.St. kan de Raad van State aan een burger een her-
stelvergoeding toekennen indien hij schade heeft geleden door overheidsop-
treden zonder fout. De grondslag van deze herstelvergoeding bestaat hierin 
dat alle burgers naar evenredigheid moeten bijdragen in de algemene lasten. 
Wanneer een bepaalde burger op buitengewone wijze een last van het alge-
meen belang moet dragen, kan hij hiervoor gecompenseerd worden.156

3.4.5  Samenloop met het administratief beroep

Bij verlening van een onwettige vergunning, kan een derde die dientengevolge 
schade lijdt de aansprakelijkheid van de vergunningverlenende overheid inroe-
pen.157 Maar wat als er een administratief beroep tegen de vergunningverlening 
wordt ingesteld bij een andere overheid? In dat geval neemt die andere overheid 
immers een geheel nieuwe beslissing en komt de beslissing op beroep in plaats 
van de bestreden beslissing. De oorspronkelijke beslissing bestaat derhalve niet 
langer. Vervalt daarmee ook de aansprakelijkheid?

Wat betreft de kenmerken van het administratief beroep kan gezegd worden dat 
de beroepsinstantie in geen enkel opzicht gebonden is aan de oorspronkelijke 
beslissing. Zij onderzoekt de aanvraag volledig en kan de beslissing intrekken, 
vernietigen, wijzigen of in stand laten. In elk van deze gevallen heeft het beroep 
devolutieve werking: de nieuwe beslissing komt in de plaats van de oorspronke-
lijke beslissing. Wanneer een vergunning in beroep intact blijft en deze vergun-
ningverlening houdt een fout in in de zin van artikel 1382 BBW, dan ontstaat 
daarmee aansprakelijkheid voor de beroepsinstantie.158 Daarnaast blijft echter 
ook de oorspronkelijke vergunningverlener mede aansprakelijk.159 Dat is slechts 
anders, indien het beroep het oorzakelijk verband tussen de oorspronkelijke fout 
en de schade heeft verbroken. De beroepsinstantie kan immers bepaalde door 
de oorspronkelijke vergunningverlener gemaakte fouten rechtzetten.160 Dat is 
echter niet voor alle gemaakte fouten mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er fouten 
worden gemaakt tijdens het openbaar onderzoek dat aan een vergunningver-

155 Mast e.a. 2009, p. 1156-1157.
156 Vereecken 2004, p. 586.
157 Goris 2011, p. 59.
158 Gegeven dat de schade en het causale verband ook aanwezig zijn.
159 Goris 2011, p. 69-70.
160 RvS 13 november 1995, nr. 56.200, Vagenende.
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lening voorafgaat. In die gevallen blijft de oorspronkelijke vergunningverlener 
aansprakelijk naast de beroepsinstantie.161

3.5  De vervuiler zélf aanpakken

Wanneer de hierboven beschreven instrumenten geen soelaas kunnen bieden 
aan een Nederlandse waterbeheerder – bijvoorbeeld omdat de vastgestelde 
kwaliteitseisen of verleende vergunningen niet succesvol kunnen worden aange-
vochten, of omdat deze niet de oorzaak zijn van de grensoverschrijdende water-
problematiek maar het illegale gedrag van een individuele vervuiler – dan staat 
als laatste redmiddel open het inzetten van juridische instrumenten tegen de 
vervuiler zelf.

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele hiervoor geschikte juridische in-
strumenten. Ten eerste wordt in paragraaf 3.5.1 de zogenoemde milieustakings-
vordering behandeld. Paragraaf 3.5.2 gaat vervolgens in op de mogelijkheid de 
Vlaamse autoriteiten te verzoeken handhavend op te treden tegen een vervuiler 
die zich niet aan de hem gestelde regels houdt. In paragraaf 3.5.3 wordt de mo-
gelijkheid behandeld de overheid te verzoeken jegens een dusdanige vervuiler 
bepaalde maatregelen te treffen. Paragraaf 3.5.4 gaat ten slotte in op de mogelijk-
heid van een individuele vervuiler schadevergoeding te eisen.

3.5.1  Milieustakingsvordering

Op grond van artikel 1 Wet Stakingsvordering162 kunnen de procureur des 
Konings, administratieve overheden en milieuverenigingen een milieustakings-
vordering instellen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Indien 
de voorzitter ‘kennelijke inbreuken’ of ‘ernstige dreigingen’ op inbreuken op mi-
lieuwetgeving vaststelt, kan deze – vanuit een ruime beslissingsbevoegdheid en 
daarmee samenhangende belangenafweging – de staking bevelen van de exploi-
tatie van de inrichting, maatregelen opleggen of een dwangsom opleggen, al dan 
niet met toekenning van een termijn.

Met ‘kennelijk’ wordt bedoeld dat de inbreuk met voldoende zekerheid moet 
vaststaan. Dat is zo indien er geen ernstige twijfel is over het bestaan van de 
inbreuk. Daarnaast moet ook vaststaan dat er een aanzienlijke impact op het 
 milieu is.163 De rechter dient dus ook de gevolgen van de inbreuk op het milieu in 
aanmerking te nemen.164

161 Goris 2011, p. 68.
162 Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.
163 Melis 2008, p. 276.
164 Cass. 2 maart 2006, MER 2006, 127.
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Waarschijnlijk kunnen Nederlandse waterbeheerders niet van dit instrument ge-
bruikmaken. Deze vordering is in eerste plaats bedoeld om milieuverenigingen 
toegang tot rechter te verschaffen; een recht dat zij eerst ontbeerden. In de recht-
spraak werd steevast geoordeeld dat hun statutaire doel niet te kwalificeren 
viel als een ‘eigen belang’.165 De in de wet genoemde verenigingen kunnen geen 
Nederlandse verenigingen zijn, aangezien zij onderworpen moeten zijn aan de 
Wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en 
aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.166 
Nederlandse rechtspersonen komen dus niet in aanmerking.

In wet staat dat alleen ‘administratieve overheden’ de staking kunnen vorderen. 
Aangenomen dient te worden dat het hier een Belgische administratieve over-
heid betreft en geen Nederlandse. Wanneer deze administratieve overheid een 
gemeente is, staat nog een sluipweg open voor inwoners van een Belgische ge-
meente om gebruik te maken van het instrument van de stakingsvordering. Op 
grond van artikel 194 Gemeentedecreet kunnen inwoners van een gemeente (of 
rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de gemeente) 
namens de gemeente in rechte optreden, wanneer het college van burgemeester 
en schepenen nalaat dit te doen. Dat dit dus ook kan voor een milieustakingsvor-
dering is aanvaard in de rechtspraak.167 Dit kan zelfs, indien de bestreden hande-
ling in overeenstemming is met een door de gemeente verleende vergunning of 
advies omtrent de vergunningverlening.168 Aangezien het artikel slechts open-
staat voor Belgische gemeenten, kunnen ook inwoners van een Nederlandse ge-
meente geen gebruik maken van dit instrument.

3.5.2  Verzoek om handhaving

Wanneer een individuele vervuiler in Vlaanderen de voor hem geldende regels 
overtreedt, kan een Nederlandse waterbeheerder de bevoegde Vlaamse autori-
teiten verzoeken handhavend op te treden. Het kan dan onder meer gaan om het 
lozen zonder vergunning of in strijd met de geldende vergunningvoorwaarden. 
Ingevolge artikel 16.4.18 DABM, kunnen (onder meer) natuurlijke en rechtsper-
sonen die rechtstreeks nadeel lijden van een milieu-inbreuk of een milieumis-
drijf de bevoegde instanties verzoeken om bestuurlijke maatregelen te nemen. 
De bevoegde instanties zijn in casu de provinciegouverneur en de burgemeester 
(art. 59 en 60 Milieuhandhavingsbesluit).169

165 Cass. 19 november 1982, A.R. 3375, Arr. Cass. 1982-83, 372.
166 Art. 2 Wet Stakingsvordering.
167 Cass. 14 februari 2002, A.R. C.99.0032.N, Arr. Cass. 2002, 441.
168 Arbitragehof 26 april 2007, nr. 70/2007 en Grondwettelijk Hof 19 september 2007, nr. 121/2007.
169 De Hoge Raad voor milieuhandhaving speelt hierin geen rol. Hij is slechts beleidsmaker en adviseur 

op het gebied van het handhavingsbeleid (Billiet, De Smedt & Van Landeghem 2009, p. 327).
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Een milieu-inbreuk is een schending van een administratiefrechtelijke verplich-
ting zoals bepaald in de milieuwetgeving, met uitzondering van de schending van 
de verplichting om te beschikken over een milieuvergunning en met uitzonde-
ring van emissies in strijd met de vergunningvoorwaarden (art. 16.1.2 lid 1 jo. 
16.6.2 § 1 DABM). Een milieumisdrijf is een gedraging, in strijd met een voor-
schrift, die strafrechtelijk kan worden bestraft (art. 16.1.2 lid 2 DABM).

De bestuurlijke maatregelen kunnen bestaan uit (art. 16.4.7 DABM):

 • een bevel aan de overtreder om maatregelen te nemen om de milieu-inbreuk 
of het milieumisdrijf te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk 
ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen;

 • een bevel aan de overtreder om activiteiten, werkzaamheden of het gebruik 
van zaken te beëindigen;

 • bestuursdwang;
 • het verbod op het gebruik van of de verzegeling van gebouwen, installaties, 

machines, toestellen, transportmiddelen, containers, terreinen en alles wat 
zich daarin of daarop bevindt;

 • de volledige of gedeeltelijke sluiting van de inrichting;
 • het meenemen van daarvoor vatbare zaken, met inbegrip van afvalstoffen, 

waarvan het bezit of het gebruik in strijd is met de milieuwetgeving;
 • het onmiddellijk vernietigen, op kosten van de overtreder, van zaken die be-

derfelijk zijn of waarvan het bezit verboden is.

Een verzoek om maatregelen betekent niet dat ook verzocht kan worden om 
de oplegging van een bestuurlijke geldboete170 of dwangsom.171 Strafrechtelijke 
handhaving kan ook niet formeel verzocht worden.172

Ingevolge artikel 16.4.18 DABM stelt de betreffende instantie de verzoekende 
partij zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen op de hoogte van 
de beslissing over het al dan niet nemen van maatregelen en de redenen hier-
toe. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de Vlaamse minister voor het 
Leefmilieu (art. 16.4.18 § 4 DABM jo. art. 1 onder 41 Milieuhandhavingsbesluit).

Naast de hierboven beschreven bestuurlijke maatregelen waarom officieel ver-
zocht kan worden, beschikken de Vlaamse autoriteiten ook nog over rechtsont-
nemende sancties in het geval een milieuvergunning is verleend en de  bepalingen 
van het Milieuvergunningsdecreet, zijn uitvoeringsbesluiten of de geldende ver-
gunningvoorwaarden niet worden nageleefd. Een Nederlandse waterbeheerder 

170 Zie art. 16.4.2 DABM.
171 Billiet, De Smedt & Van Landeghem 2009, p. 343.
172 Ceenaeme 2011, p. 262.
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kan in aanvulling op de bestuurlijke maatregelen een informeel verzoek indie-
nen bij de autoriteiten om van deze sancties gebruik te maken. De hiertoe be-
voegde overheid is die de vergunning verleend heeft of de vergunningvoorwaar-
den heeft gewijzigd of aangevuld (art. 36 § 1 lid 2 Milieuvergunningsdecreet en 
art. 47 § 1 lid 2 VLAREM II). Ingevolge artikel 36 § 1 Milieuvergunningsdecreet 
en artikel 47 § 1 lid 1 VLAREM I kan de bevoegde overheid bij niet-naleving de 
vergunning schorsen of opheffen. Indien de bevoegde overheid niet of onvol-
komen optreedt, kan de Vlaamse regering deze maatregelen nemen (art. 37 
Milieuvergunningsdecreet).

3.5.3  Verzoek om maatregelen in geval van milieuschade

Ook wanneer een exploitant geen regels overtreedt, kan hij toch schade veroor-
zaken. Ook in dat geval kunnen de benadeelden bij de bevoegde instanties om 
maatregelen verzoeken. Het gaat in dat geval echter slechts om maatregelen die 
de exploitant zelf zal moeten nemen en niet om de handhaving van de regels. 
Deze zijn immers niet geschonden.

Ingevolge artikel 15.6.1 DABM kunnen (onder meer) natuurlijke en rechtsperso-
nen die milieuschade lijden of dreigen te lijden bij de bevoegde instanties opmer-
kingen indienen en hen verzoeken om bepaalde maatregelen te treffen jegens de 
veroorzakers van deze schade. Onder milieuschade wordt verstaan schade173 aan 
beschermde soorten, natuurlijke habitats, water en bodem (art. 15.1.1. DABM). 
Deze schade dient wel veroorzaakt te zijn in de uitvoering van beroepsactivi-
teiten (art. 15.1.2 DABM). In artikel 15.1.5 DABM worden enkele vormen van 
milieuschade uitgesloten, onder meer schade veroorzaakt door een natuurver-
schijnsel dat uitzonderlijk, onontkoombaar en onafwendbaar is.

De bevoegde autoriteiten kunnen de schadeveroorzaker bij een onmiddellijke 
dreiging van milieuschade174 verplichten de nodige preventieve maatregelen 
te nemen (art. 15.2.3 DABM). Dit zijn maatregelen naar aanleiding van een ge-
beurtenis, handeling of nalatigheid waardoor een onmiddellijke dreiging van mi-
lieuschade is ontstaan, teneinde die schade te voorkomen of tot een minimum 
te beperken (art. 15.1.1 onder 21 DABM). In het geval dat milieuschade zich 
reeds heeft voorgedaan, kunnen de bevoegde instanties de exploitant verplich-
ten de nodige inperkings- en herstelmaatregelen te nemen (art. 15.3.2 DABM). 
Inperkingsmaatregelen zijn maatregelen die erop gericht zijn de betrokken 
verontreinigende stoffen of enige andere schadefactoren onmiddellijk onder 

173 Een meetbare negatieve verandering in de natuurlijke rijkdommen of een meetbare aantasting van 
een ecosysteemfunctie, die direct of indirect optreedt.

174 Een voldoende waarschijnlijkheid dat zich in de nabije toekomst milieuschade zal voordoen 
(art. 15.1.1 onder 20 DABM).
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 controle te houden, in te perken, te verwijderen of anderszins te beheersen, ten-
einde verdere milieuschade en negatieve effecten op de menselijke gezondheid 
of verdere aantasting van functies te beperken of te voorkomen (art. 15.1.1 on-
der 22 DABM). Herstelmaatregelen zijn maatregelen, met inbegrip van tussen-
tijdse maatregelen, die gericht zijn op herstel, rehabilitatie of vervanging van de 
aangetaste natuurlijke rijkdommen of ecosysteemfuncties, of op het verschaffen 
van een gelijkwaardig alternatief voor rijkdommen of functies (art. 15.1.1 onder 
23 DABM).175 Ingevolge artikel 15.3.10 DABM houdt herstel van schade aan wa-
ter ook in dat elk aanmerkelijk risico dat de menselijke gezondheid negatieve 
 effecten ondervindt, wordt weggenomen. De kosten van deze maatregelen ko-
men voor rekening van de exploitant van de betreffende inrichting (art. 15.4.1 
DABM).176

Ingevolge artikel 15.6.3 DABM stelt de betreffende instantie de verzoekende par-
tij zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen op de hoogte van de be-
slissing over het al dan niet nemen van maatregelen en de redenen hiertoe. Tegen 
deze beslissing staat beroep open bij de Vlaamse minister voor het Leefmilieu 
(art. 11 jo. art. 12 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 
tot regeling van het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure in het ka-
der van het voorkomen en herstellen van milieuschade). Een beroep bij de Raad 
van State tegen een eventuele onwelgevallige beslissing van de minister staat 
niet ter beschikking (art. 14 van voornoemd besluit).

3.5.4  Schadevergoeding

In deze paragraaf wordt een vordering tot schadevergoeding wegens onrecht-
matige daad jegens een Vlaamse schadeveroorzaker besproken. Hiermee wordt 
bedoeld een particulier die – al dan niet handelend krachtens vergunning – 
het water verontreinigt hetgeen schadelijke gevolgen in Nederland tot gevolg 
heeft. Aangezien de vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige 
daad, voor zover het een vordering jegens een Belgische overheid betreft, reeds 
in paragraaf 3.4 besproken is, wordt hier slechts ingegaan op de verschillen 
die ten opzichte van die situatie gelden, wanneer de gedaagde partij een par-
ticulier is. Daarnaast wordt ingegaan op de situatie waarin een particulier de 

175 Hiervan bestaan nog twee bijzondere soorten, te weten complementaire en compenserende her-
stelmaatregelen. Zie voor verdere definities art. 15.1.1 onder 27 en 28 DABM.

176 Tenzij de exploitant kan bewijzen dat de schade veroorzaakt is door een derde en ondanks het feit 
dat alle passende veiligheidsmaatregelen waren getroffen (art. 15.5.3 DABM) of tenzij de exploitant 
bewijst dat hij niet in gebreke of nalatig is geweest en dat de schade is veroorzaakt door een uitdruk-
kelijk krachtens de vergunningvoorwaarden toegestane emissie of gebeurtenis (art. 15.5.5 DABM, 
de zogenoemde ‘permit defence’), of door emissies of activiteiten of alle manieren waarop een pro-
duct tijdens een activiteit wordt gebruikt, waarvan de exploitant kan bewijzen dat die op grond van 
de stand van de wetenschappelijke en technologische kennis op het tijdstip dat zij plaatsvonden, 
niet als schadelijk werden beschouwd (art. 15.5.6 DABM, de zogenoemde ’state of the art defence’).
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 grensoverschrijdende schade veroorzaakt krachtens een milieuvergunning en 
wordt de vraag besproken of de vergunning hem kan vrijwaren van aansprake-
lijkheid.

3.5.4.1  Internationaal privaatrecht
In paragraaf 3.4.1 is besproken dat de hoedanigheid van de verweerder als over-
heid in de weg stond aan toepasselijkheid van de EEX-Verordening en de Rome 
II-Verordening. Nu in het onderhavige geval de verweerder een particulier is, 
vervalt die belemmering voor toepasselijkheid mogelijkerwijze.

De eis die in paragraaf 3.4.1 besproken werd – namelijk dat het moet gaan om een 
burgerlijke rechtsvordering – speelt echter ook met betrekking tot de eisende 
partij, in casu ook een overheid.177 Ook voor deze eisende partij geldt dat zij niet 
mag handelen krachtens overheidsbevoegdheid, willen de verordeningen van 
toepassing kunnen zijn. Voor de vaststelling of hiervan sprake is, is in de eerste 
plaats het voorwerp van geschil van belang en wordt vervolgens gekeken naar 
de aard van de rechtsbetrekking tussen partijen. Het voorwerp van geschil wordt 
hierbij bekeken in het licht van het instellen van de eis tot schadevergoeding. De 
aard van de rechtsbetrekking wordt bekeken in het licht van het ontstaan van 
de kosten. Noch bij het instellen van de eis tot schadevergoeding, noch bij het 
ontstaan van de kosten, mag gebruik zijn gemaakt van rechten die particulieren 
niet hebben.

Wat het instellen van de vordering tot schadevergoeding betreft, is het voldoende 
dat deze gebaseerd is op het privaatrecht. Dan is het een ‘burgerlijke of handels-
zaak’ en valt de vordering onder de verordening, zelfs als een overheid die vor-
dering instelt en zelfs als alleen een overheid die vordering kán instellen.178 Wat 
betreft het voorwerp van dit onderzoek, wordt aan dat criterium voldaan nu in 
deze paragraaf een vordering uit onrechtmatige daad wordt besproken. Wat de 
aard van de rechtsbetrekking betreft, dient – zoals gezegd – vastgesteld te wor-
den hoe de rechtsbetrekking tussen partijen ontstaan is en hoe het komt dat de 
schadeveroorzakende partij geld verschuldigd zou zijn aan de gelaedeerde par-
tij. Wanneer een Nederlandse waterbeheerder de vordering bijvoorbeeld instelt 
omdat een inbreuk is gemaakt op een recht (bijvoorbeeld het eigendomsrecht 
dat hij heeft op de bodem onder de bij hem in beheer zijnde oppervlaktewater-
lichamen), dan zal dat niet gekwalificeerd kunnen worden als het gebruik van 
een exclusieve bevoegdheid.

177 Zie voor een nadere bespreking Van Kempen 2007, p. 77-81.
178 Briggs 2005, p. 48-49.
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Toch lopen de in dit onderzoek behandelde civielrechtelijke milieugeschillen een 
grote kans niet onder de verordening te vallen, omdat het achterliggende juridi-
sche kader waarbinnen de eisende overheid in het geval van kostenverhaal ope-
reert, publiekrechtelijk is.179 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een eisende 
overheid zich beroept op aan haar opgedragen milieubeschermingstaken (zoals 
de implementatie van Europese waterrichtlijnen). Met name het arrest Rüffer180 
zou hier roet in het eten kunnen gooien. In dit arrest verwijderde de Nederlandse 
Staat een gezonken schip uit een internationale waterloop. De Staat was hiertoe 
verplicht op grond van Nederlandse publiekrecht. Toen de Staat de gemaakte 
kosten terugvorderde van de Duitse eigenaar, werd de EEX-Verordening181 niet 
van toepassing verklaard. Het Hof van Justitie oordeelde dat, ook als het middel 
dat gehanteerd wordt privaatrechtelijk van aard is, de rechtsbetrekking waaruit 
de vordering voortvloeit publiekrechtelijk is.182 Particulieren zouden die kosten 
niet kunnen verhalen, want zij kunnen ze niet maken, aldus het Hof.183 Een ei-
sende Nederlandse waterbeheerder die zich beroept op een schending van zijn 
eigendomsrecht heeft dus meer kans dat de verordeningen van toepassing zijn 
dan een waterbeheerder die zich beroept op zijn milieubeschermingstaken.184

Wanneer de verordeningen wel van toepassing zijn, betekent dit dat de betref-
fende bevoegdheids en conflictregels prevaleren op die van het WbIPR. In een 
zaak van een Nederlandse waterbeheerder jegens een Belgische schadeveroor-
zakende particulier, heeft de waterbeheerder derhalve de keuze om zijn geschil 
ofwel aan de Belgische, ofwel aan de Nederlandse rechter voor te leggen (art. 2 
lid 1 en art. 5 lid 3 EEX-Vo).185 Daarnaast heeft hij de keuze om zijn vordering te 
baseren op het Belgische of op het Nederlandse recht (art. 4 Rome II). In verband 
met de noodzakelijke beperking van de omvang van dit onderzoek (zie paragraaf 
6.2 van hoofdstuk 1), wordt er hier voor gekozen alleen uit te werken welke con-
sequenties een keuze voor het Belgische recht heeft voor de vordering tot scha-
devergoeding.

179 Betlem 2002, p. 35-40.
180 HvJ 16 december 1980, zaak 814/79, Rüffer, Jur. 1980, p. 3807, NJ 1982/97.
181 Toentertijd nog het EEX-Verdrag.
182 Betlem 2002, p. 35-40.
183 Een enigszins vreemde redenering, aangezien ook particulieren een wrak kunnen verwijderen.
184 Briggs wijst op een aantal arresten om aan te tonen dat het Hof van Justitie sinds het begin van 

deze eeuw een andere koers is gaan varen door artikel 1 steeds ruimer te interpreteren, te weten 
HvJ 14 november 2002, zaak C-271/00, Steenbergen, Jur. 2002, p. 10489; HvJ 15 januari 2004, zaak 
C-433/01, Jur. 2004, p. I-981; HvJ 5 februari 2004, zaak C-265/02, Jur. 2004, p. I-1543 en HvJ 1 ok-
tober 2002, zaak C-167/00, Jur. 2002, p. I-8111 (Briggs 2005, p. 48-49). Deze arresten spelen echter 
niet op het terrein van het milieurecht en kennen geen achterliggend publiekrechtelijk kader ten 
aanzien van de aard van de rechtsbetrekking.

185 Zie tevens het Kalimijnenarrest, waarin is bepaald dat onder de plek waar het schadebrengende feit 
zich heeft voorgedaan, zowel de plaats waar de schadeveroorzakende handeling plaatsvond (locus 
acti) als de plaats waar de schade ten gevolge van die handeling is ingetreden (locus damni) vallen: 
HvJ 30 november 1976, zaak 21/76, Jur. 1976, p. 1735, NJ 1977/494.
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Zoals gezegd komt in dit hoofdstuk alleen een procedure voor de Belgische rech-
ter aan bod. Hierboven is zojuist aangegeven dat naar internationaal privaatrecht 
ook een vordering voor de Nederlandse rechter openstaat. Hoewel ten aanzien 
van een vordering jegens een particulier de in paragraaf 3.4 genoemde immuni-
teit van jurisdictie geen rol speelt en een zodanige vordering derhalve mogelijk 
is (anders dan bij een procedure jegens een overheid), wordt een procedure voor 
de Nederlandse rechter hier toch niet verder behandeld. Indien voor deze proce-
dure wordt gekozen, zal immers óf Nederlands óf Belgisch recht van toepassing 
zijn.186 Zoals in de vorige alinea is aangegeven, komt hier slechts het Belgische 
recht aan bod. Daarbij is het inhoudelijk verder niet van belang of de procedure 
voor een Nederlandse of een Belgische rechter gevoerd wordt.187

3.5.4.2  Het Belgische algemene aansprakelijkheidsregime: rechtspersonen
In paragraaf 3.4.3 is aangegeven dat een fout slechts als schuld aan de dader van 
een onrechtmatige daad kan worden toegerekend indien deze over voldoende 
bewustzijn beschikte om het onderscheid tussen goed en kwaad te kunnen 
maken.188 Wanneer een rechtspersoon in plaats van een natuurlijke persoon 
gedaagd wordt, kan gezegd worden dat deze het noodzakelijke bewustzijn ont-
beert om goed en kwaad te kunnen onderscheiden. De rechtspraak neemt echter 
aan dat ook een rechtspersoon aansprakelijk kan zijn op grond van onrechtma-
tige daad voor fouten begaan door een orgaan van die rechtspersoon binnen de 
uitvoering van zijn opdracht.189 Wanneer de fout een verkeerde uitvoering is van 
een handeling die, ware zij correct uitgevoerd, binnen de bevoegdheid van het 
orgaan zou zijn gevallen, dan is de rechtspersoon zelf aansprakelijk op grond van 
onrechtmatige daad. Dit staat overigens niet in de weg aan het feit dat het slacht-
offer ook het orgaan nog persoonlijk zou kunnen aanspreken.190

3.5.4.3  De vrijwarende werking van een vergunning
Wanneer een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld jegens een 
Belgische particulier en deze heeft de schade veroorzaakt terwijl hij handelde 
binnen de grenzen van een aan hem afgegeven vergunning, zou hij kunnen pro-
beren deze vergunning in te roepen om hem te vrijwaren van aansprakelijkheid.

186 In het geval dat de Rome II-Verordening van toepassing is, is er immers een keuzemogelijkheid voor 
Belgisch of Nederlands recht (zie hierboven paragraaf 3.4.1.2). In het geval de verordening niet van 
toepassing is, is naar Nederlands commuun internationaal privaatrecht Nederlands recht van toe-
passing (art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad).

187 Het enige verschil is dat een vonnis van een Nederlandse rechter, die zich niet bevoegd heeft ver-
klaard op basis van de EEX-verordening, mogelijk minder makkelijk ten uitvoer gelegd kan worden 
in België. Wat dit betreft is een vordering voor de Belgische rechter derhalve aan te bevelen.

188 Vereecken 2004, p. 561.
189 Vereecken 2004, p. 562.
190 Vereecken 2004, p. 562.
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In deze gevallen kan een Nederlandse overheid, onafhankelijk van een annulatie-
beroep bij de Raad van State, de geldigheid van de vergunning aanvechten bij de 
gewone, civiele rechter. Zoals vermeld in paragraaf 3.3.3 zijn op grond van artikel 
159 Grondwet de rechtbanken en de hoven verplicht illegale overheidsbesluiten 
ambtshalve buiten toepassing te laten. Met dit artikel in de hand kan de gewone 
rechter onwettige administratieve handelingen, zoals de verlening van een ver-
gunning, dus onverbindend verklaren. Zoals gezegd kijkt de rechter daarbij of de 
beslissing door de bevoegde overheid werd genomen en of zij rechtmatig191 is 
naar haar vorm en niet is aangetast door machtsafwending of wetsschending. Of 
het besluit ooit tijdig en succesvol werd bestreden in administratief of jurisdicti-
oneel beroep, speelt daarbij geen rol. Deze wettigheidstoets dient in alle omstan-
digheden te worden uitgevoerd en de rechter beslist autonoom, zonder rekening 
te houden met reeds voorliggende rechtspraak (bijvoorbeeld van de Raad van 
State) aangaande het besluit.192 Dit wordt het onrechtstreeks wettigheidstoe-
zicht genoemd, waar het toezicht door de Raad van State direct wordt genoemd. 
Daarbij geldt dat er een verschil is in de geldingskracht van het wettigheidstoe-
zicht door verschillende rechters: de uitspraken van de gewone rechter dat een 
vergunning onwettig is, geldt slechts tussen partijen en ex nunc, waar een annu-
latiearrest van de Raad van State werkt ten opzichte van eenieder en ex tunc.193

Wanneer dus de Vlaamse schadeveroorzaker tegen de vordering inbrengt dat hij 
beschikt over een vergunning, kan een Nederlandse waterbeheerder de exceptie 
van onwettigheid inroepen indien hij van mening is dat de vergunning onrecht-
matig is (en de rechter dient dit ook ambtshalve te doen). Wanneer de rechter 
inderdaad de vergunning in de betreffende zaak buiten toepassing laat, omdat 
zij onwettig blijkt wegens – bijvoorbeeld – strijd met een milieukwaliteitsnorm, 
kan de houder deze dus niet inroepen ter vrijwaring van zijn aansprakelijkheid.

Hiernaast dient de vraag behandeld te worden of een rechtmatige vergunning 
de houder ervan dan wél vrijwaart van aansprakelijkheid. Ingevolge artikel 22 
Milieuvergunningsdecreet moet de exploitant van een inrichting steeds de no-
dige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen 
en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt 
mogelijk te houden, ongeacht de verleende vergunning. Hierin is het principe ver-
ankerd dat een milieuvergunning niet tot immuniteit leidt voor de exploitant en 
hij deze niet kan inroepen als een rechtvaardigingsgrond om te ontkomen aan 
een op een fout gebaseerde aansprakelijkheid.194

191 Het gaat niet alleen om wetmatigheid. Er kan getoetst worden aan wetten, decreten, ordonnanties, 
de Grondwet, verdragen enz. (Mast e.a. 2009, p. 867).

192 Larmuseau, De Smedt & Roelandts 2010, p. 171-172.
193 Larmuseau, De Smedt & Roelandts 2010, p. 172; Mast e.a. 2009, p. 864-865.
194 Zoals in de voorgaande paragraaf werd vermeld, kan de exploitant de vergunning wél als rechtvaar-

digingsgrond inroepen, wanneer de Vlaamse overheid hem beveelt maatregelen te treffen op grond 
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Wanneer dus de exploitant weliswaar de vergunningvoorwaarden nauwgezet na-
leeft, maar desondanks toch schade veroorzaakt, pleegt hij daarmee een inbreuk 
op de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 22. Hiervoor kan de exploitant 
aansprakelijk worden gesteld op grond van het hierboven en in paragraaf 3.4.3 
behandelde artikel 1382 BW. De vergunning doet immers geen afbreuk aan de 
rechten van derden (art. 8 Milieuvergunningsdecreet).195

3.5.4.4  Relatie tot de aansprakelijkheid van de overheid
Wanneer een exploitant van een inrichting schade veroorzaakt terwijl hij daarbij 
handelt krachtens een door de overheid afgegeven vergunning, rijst de vraag wie 
van beide partijen door een benadeelde kan worden aangesproken. Aangezien 
de exploitant van een schadeveroorzakende inrichting in de regel zelf het initia-
tief heeft genomen door een milieuvergunning aan te vragen, zal het in de eerste 
plaats die exploitant zijn die aansprakelijkheid draagt wegens aan derden berok-
kende schade, zelfs als de betreffende vergunning onrechtmatig was. Wel kan de 
exploitant in dat geval de vergunningverlenende overheid in vrijwaring oproe-
pen. De overheid is in principe (mede) aansprakelijk voor werken uitgevoerd op 
basis van een onwettige vergunning.196 De exploitant is dan samen met de over-
heid (eventueel hoofdelijk) gehouden tot een herstelplicht.197

4  Conclusies

Ook het Belgische recht biedt waterbeheerders veel instrumenten om grens-
overschrijdende verontreiniging tegen te gaan. Ten eerste bepaalt het Belgische 
recht dat overlegd moet worden met buitenlandse partners bij de vaststelling 
van waterkwaliteitsnormen. Dat biedt een ideale mogelijkheid voor Nederlandse 
waterbeheerders om invloed uit te oefenen op de normstelling en zo toekom-
stige problemen te voorkomen. Het is daarbij wel van groot belang dat zij nauw 
contact hebben met hun eigen nationale overheid. Aangezien het genoemde 
overleg waarschijnlijk op centraal niveau zal plaatsvinden, is het vereist dat de 
nationale overheden wel op de hoogte zijn van de wensen en problemen van hun 
decentrale waterbeheerders. Wanneer de normen eenmaal zijn vastgesteld is het 
hiernaast zelfs mogelijk – ook voor Nederlandse partijen – om de vaststelling van 
waterkwaliteitsnormen te beïnvloeden en vastgestelde normen aan te vechten 
bij de rechter. Een Nederlandse waterbeheerder zou dan kunnen betogen dat de 
specifieke normen een schending inhouden van het Europese recht. Hoewel de 

van titel XV DABM. In dat geval hoeft de exploitant niet zelf de kosten van deze maatregelen te 
dragen. In deze omstandigheden kan hij bij de bevoegde instantie een gemotiveerd standpunt tot 
terugbetaling van de gemaakte kosten indienen (De Smedt e.a. 2010, p. 6).

195 Larmuseau 2009, p. 390.
196 Goris 2011, p. 65.
197 Luik 16 september 1996, Amén. 1997, 69.
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Belgische Raad van State in het algemeen gehouden is deze normen marginaal te 
toetsen, is de beleidsvrijheid van de regelgever wel beperkt door de op Europees 
niveau vastgestelde normen.

Naast beïnvloeding van de regulering is het mogelijk om de verlening van vergun-
ningen te beïnvloeden of verleende vergunningen aan te vechten. Hierbij staat 
een scala aan beroepsmogelijkheden open, waarbij het annuleringsberoep bij de 
Belgische Raad van State het juridisch gezien meest krachtige instrument is. De 
overige instrumenten zijn in grote mate afhankelijk van de medewerking van het 
Vlaamse bestuur. Een Nederlandse waterbeheerder kan de Raad van State ver-
zoeken om de betreffende vergunning te schorsen of te vernietigen wegens strijd 
met een regel van Europees recht of een andere wettelijke of verdragsrechtelijke 
norm. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze procedures erg lang kunnen 
duren, hetgeen de effectiviteit van dit instrument kan verminderen.

Naast deze instrumenten kan op basis van het civiele recht nog schadevergoe-
ding gevorderd worden van de Vlaamse overheid. Hierbij speelt het internatio-
naal privaatrecht een belangrijke rol. Op basis van dit recht zal een aangezochte 
Belgische rechter zich bevoegd achten over het geschil te oordelen. Er bestaat 
evenwel rechtsonzekerheid over de vraag of op deze vordering Belgisch of 
Nederlands recht zal worden toegepast, aangezien het Belgische commune inter-
nationaal privaatrecht op dit punt geen uitsluitsel geeft en het Europese interna-
tionaal privaatrecht op deze vordering niet van toepassing zal zijn (zie paragraaf 
3.4.1.2). Een rechtskeuze is evenwel niet mogelijk. Voor Nederlandse waterbe-
heerders die een dergelijke procedure overwegen en niet op de hoogte zijn van 
de Belgische regeling, bevat paragraaf 3.4 een beknopt overzicht van waartoe de 
toepasselijkheid van het Belgische recht in een zodanige vordering zou leiden.

Als sluitstuk van de juridische instrumenten bestaat nog de mogelijkheid voor 
Nederlandse waterbeheerders om degene die feitelijk gezien de verontreiniging 
heeft veroorzaakt, zelf aan te pakken. Zo kunnen – in een geval van overtreding 
van de regels – waterbeheerders verzoeken dat deze gehandhaafd worden en dat 
de Vlaamse overheid zo een einde maakt aan de ongewenste situatie. Ook kunnen 
zij – wanneer geen regels worden overtreden en een bedrijf als Nyrstar volledig 
binnen de wettelijke normen en de vergunningvoorwaarden blijft –  verzoeken 
dat deze overheid zorgt dat het bedrijf maatregelen treft. Het gaat daarbij om 
preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen. Het is 
duidelijk dat ook bij de inzet van dit instrument Nederlandse waterbeheerders 
volledig afhankelijk zijn van de medewerking van de Vlaamse overheid, hetgeen 
af kan doen aan de effectiviteit ervan. Er is geen beroep op de rechter mogelijk 
bij een weigering van de autoriteiten. Ten slotte kan ook van een schadeveroor-
zaker zelf natuurlijk schadevergoeding worden gevorderd. Anders dan bij een 
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zaak  tegen een Vlaamse overheid heeft een Nederlandse waterbeheerder hier 
mogelijk wel een keuze om Belgisch of Nederlands recht op de vordering van toe-
passing te laten zijn. Ingevolge het Belgische recht geldt in elk geval dat hande-
len in overeenstemming met de vergunningvoorschriften een exploitant nog niet 
vrijwaart van aansprakelijkheid. Het veroorzaken van schade vormt een inbreuk 
op de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet, 
hetgeen ook een fout is in de zin van artikel 1382 BW.
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Hoofdstuk 8: Analyse

1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de informatie uit de voorgaande 
zeven hoofdstukken. Daartoe wordt in paragraaf 2 eerst nogmaals een korte be-
schrijving gegeven van de stroomgebiedbenadering, hetgeen het kader vormt 
waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens geeft paragraaf 3 een be-
schrijving van de invulling die in het Europese recht gegeven is aan deze stroom-
gebiedbenadering. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de verdeling van de 
verontreinigingsruimte (paragraaf 3.1), de bescherming van de waterkwaliteit 
(paragraaf 3.2) en de rol van samenwerking hierbij (paragraaf 3.3). In paragraaf 
4 wordt vervolgens een oordeel geveld over de huidige Europese waterregelge-
ving op basis van hetgeen in paragraaf 3 is gemeld. Het hoofdstuk sluit in para-
graaf 5 af met enkele voorstellen voor verbetering.

2  Onderzoekskader: de stroomgebiedbenadering

Het is een reeds lang geaccepteerd uitgangspunt dat voor de bescherming van 
de waterkwaliteit in grensoverschrijdende waterlopen internationale samen-
werking cruciaal is. Zo stelt de preambule van het Verdrag van Helsinki dat een 
doeltreffende bescherming van grensoverschrijdende waterlopen en internatio-
nale meren alleen kan worden gewaarborgd door intensieve samenwerking. De 
KRW, die het Verdrag van Helsinki (mede) beoogt te implementeren,1 herhaalt 
dit uitgangspunt door te stellen dat het welslagen van de richtlijn afhankelijk 
is van nauwe samenwerking en voegt daar tevens de vereiste van samenhan-
gende actie op Europees, nationaal en lokaal niveau aan toe.2 De reden dat sa-
menwerking essentieel is in grensoverschrijdende stroomgebieden, is evident. 
Waterverontreiniging verplaatst zich immers over grenzen heen, hetgeen tot ge-
volg kan hebben dat de plaats waar de problematiek zich doet voelen een andere 
is dan die waar deze wordt veroorzaakt. Dit kan ertoe leiden dat de autoritei-
ten die de gevolgen van de problematiek ondergaan, niet dezelfde autoriteiten 
zijn als die onder wier verantwoordelijkheid de oorzaak van de problematiek 

1 Zie punt 35 van de considerans van de KRW.
2 Zie considerans, punt 14.
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 ontstaat en die praktisch gezien de meest gerede partij zijn om de oorzaak van 
de problematiek aan te pakken.3 Ter illustratie kan gewezen worden op de in dit 
onderzoek geschetste casus van het Nederlandse waterschap De Dommel, dat 
geconfronteerd wordt met verontreiniging veroorzaakt door een in Vlaanderen 
geplaatste zinkfabriek. Samenwerking is in die gevallen nodig om op de juiste 
plaats middelen in te zetten om de gewenste doelstellingen overal te kunnen ha-
len. Wat in feite nodig is, is een gezamenlijk, gecoördineerd waterbeheer, geba-
seerd op gedeelde verantwoordelijkheden en verplichtingen.

De vormgeving van samenwerking vereist de vaststelling van een schaal waarop 
deze plaatsvindt. Met de KRW is binnen de Europese Unie formeel gekozen voor 
een gecoördineerd waterbeheer op stroomgebiedniveau, omdat dit de meest ge-
rede schaal is om watergerelateerde milieuproblemen aan te pakken. Met deze 
zogenoemde ‘stroomgebiedbenadering’ is dan ook bedoeld het waterbeheer bin-
nen een stroomgebied te coördineren tussen de in een stroomgebied bevoegde 
autoriteiten om op die manier de Europese waterdoelstelling te bereiken voor ál 
het water in het stroomgebied.

Een gemeenschappelijk beheer is echter niet alleen noodzakelijk om de gewens-
te waterkwaliteit te waarborgen in grensoverschrijdende situaties. Ook dient dit 
beheer ter verdeling van de verontreinigingsruimte van een stroomgebied onder 
de oeverstaten. Wanneer binnen een stroomgebied kwaliteitseisen zijn opge-
steld, dan bedraagt het verschil tussen de situatie waarin precies voldaan wordt 
aan die eisen en de huidige situatie de ruimte die de oeverstaten hebben om te 
vervuilen.4 Aangezien verontreiniging in de regel in zekere mate stroomafwaarts 
cumuleert, dient daarmee rekening te worden gehouden bij het verdelen van 
de verontreinigingsruimte. Ook dit dient in de samenwerking te worden mee-
genomen. In de volgende grafiek is weergegeven hoe de verontreinigingsruimte 
stroomafwaarts kan afnemen bij cumulatie.5

3 De problemen worden immers bij voorkeur bij de bron aangepakt, zie bijvoorbeeld art. 2 lid 3 
Verdrag van Helsinki.

4 Althans zolang de huidige situatie schoner is dan normen voorschrijven.
5 Het betreft hier een hypothetische situatie die niet gebaseerd is op daadwerkelijke cijfers. Iedere 

balk stelt de situatie in het bijbehorende land voor. Het witte deel geeft telkens de resterende ver-
ontreinigingsruimte aan. De verschillende grijstinten geven aan welk deel van de verontreinigings-
ruimte de voorgaande landen al opgebruikt hebben.
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Figuur 6: Afname van de vervuilingsruimte bij cumulatie in het Maasstroomgebied

Een verdeling van deze verontreinigingsruimte over de verschillende oever-
staten kan plaatsvinden door gecoördineerde afspraken te maken over welke 
kwaliteitseisen op welke plaats gelden. Zo zou bijvoorbeeld geregeld kunnen 
worden dat in Frankrijk strengere eisen gelden dan in België, waar weer stren
gere eisen gelden dan in Luxemburg, enz. Dit kan dan uiteindelijk als doel hebben 
dat in het gehele stroomgebied een acceptabele waterkwaliteit voorkomt.

Volgens het Verdrag van Helsinki dient het gebruik van een internationaal 
stroomgebied te geschieden op basis van de redelijkheid en billijkheid.6 Zoals 
is aangegeven in hoofdstuk 7 betekent dit onder meer dat elke oeverstaat recht 
heeft op een redelijk en billijk deel van de verontreinigingsruimte van de wa-
terloop en tevens dat elke oeverstaat verplicht is op redelijke en billijke wijze te 
participeren in de ontwikkeling van de waterloop, met het oog op het bereiken 
van een optimaal en duurzaam gebruik en voordeel ervan. Elke staat dient reke-
ning te houden met de belangen van de andere betrokken oeverstaten. Daarbij 
geldt dat niet één staat een superieure claim heeft op het water boven andere 
oeverstaten. Het feit dat een rivier ontspringt in een bepaalde oeverstaat geeft 
die staat niet meer rechten dan andere staten. Tevens is bestaand gebruik niet a 
priori vrij van beperking. De concrete verdeling zal af moeten hangen van onder 
meer geografische factoren, de sociale en economische behoeften van de betrok
ken oeverstaten, de bevolking die in elke oeverstaat afhankelijk is van de water
loop, enz.7

6 Art. 2 lid 2 sub c Verdrag van Helsinki.
7 Zie voor meer factoren art. 6 lid 1 VN-waterlopenverdrag.
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Het doel van een gemeenschappelijk stroomgebiedbeheer is dus in beginsel twee-
ledig: het bewerkstelligen van een redelijke en billijke verdeling van de beschik-
bare verontreinigingsruimte en het effectief beschermen van het milieu. Wil van 
goed stroomgebiedbeheer sprake zijn, dan moeten deze doelen worden bereikt. 
In hoofdstuk 1 is reeds uiteengezet dat deze twee eisen aan goed stroomgebied-
beheer voortvloeien uit het internationaal gewoonterecht (zoals weergegeven 
in het VN-waterlopenverdrag, zie hoofdstuk 6) en uit het Verdrag van Helsinki.

De Europese Unie is partij bij het Verdrag van Helsinki en de KRW is (mede) 
opgezet ter implementatie daarvan (punten 21 en 35 considerans KRW). Ook 
het Europese stroomgebiedbeheer zou dus aan deze twee eisen moeten voldoen. 
De Europese wetgever erkent beide eisen blijkbaar, aangezien overweging 1 van 
de considerans bij de KRW stelt: ‘water is geen gewone handelswaar, maar een 
erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden’ en 
aangezien artikel 1 vermeldt dat het een van de doelen van de KRW is om bij te 
dragen tot een billijk gebruik van water. De Europese waterregelgeving beoogt 
blijkbaar een goed stroomgebiedbeheer te bewerkstelligen.

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord of de Europese waterregelgeving 
– met de KRW voorop – deze aspiraties waarmaakt en voldoet aan de internatio-
naalrechtelijke vereisten. Hieronder volgt een analyse van het huidige Europese 
systeem van waterbeheer waarbij de verschillende elementen die een rol spelen 
bij de stroomgebiedbenadering aan de orde komen, te weten de verdeling van de 
verontreinigingsruimte, de bescherming van het milieu en de rol van samenwer-
king hierbij.

3  Vormgeving van stroomgebiedbeheer in het Europese recht

3.1  Verdeling van de verontreinigingsruimte

In deze paragraaf wordt besproken op welke wijze het Europese recht invulling 
geeft aan het internationaalrechtelijke vereiste een redelijke en billijke verdeling 
van de verontreinigingsruimte te bewerkstelligen.

3.1.1  Geen verdeling op Europees niveau middels normstelling

Zoals aangegeven is in hoofdstuk 1, dient gekeken te worden of het Europese 
systeem van waterbeheer een redelijke en billijke verdeling van de verontrei-
nigingsruimte bewerkstelligt. Zoals blijkt uit de beschrijving van de relevante 
verplichtingen in hoofdstuk 2 en uit paragrafen 2.1.3 en 9 van hoofdstuk 3, richt 
de normstelling onder de huidige Europese waterregelgeving zich in het geheel 
niet op de verdeling van de verontreinigingsruimte van een stroomgebied onder 
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de oeverlidstaten. Ook een verdragsconforme interpretatie zou op dit punt geen 
soelaas kunnen bieden. Wat betreft de concentraties van de stoffen die vóórko-
men in de RPS, geldt dat voor alle lidstaten de eisen hetzelfde zijn. Voor andere 
aspecten van de waterkwaliteit zijn in het geheel geen normen op Europees ni-
veau vastgelegd. Hier moeten de lidstaten dus zelf door normstelling invulling 
geven aan de verdelingsvraag. Dit volgt echter op geen enkele wijze dwingend 
uit de Europese regelgeving. Zoals in paragraaf 3.3 duidelijk zal worden, heeft 
deze nationale invulling van de verdelingsvraag ook niet plaatsgevonden. Sterker 
nog, lidstaten zijn het zelfs niet altijd eens over de juridische kwalificatie van de 
Europese eisen als inspannings- of resultaatsverplichting.

Geconcludeerd kan worden dat – door niet in richtlijnen vast te leggen welke 
kwaliteitseisen op welke plaats precies gelden en hierbij geen differentiatie van 
land tot land te maken en evenmin de lidstaten te verplichten in hun eigen nor-
men een verdeling op te nemen – de verdelingsvraag ‘vergeten’ lijkt te zijn in de 
Europese regelgeving.

3.1.2  Verdeling middels grensoverschrijdende verplichtingen

Maar zegt het Europese recht dan niets over de vraag in welke mate lidstaten met 
elkaar rekening moeten houden om een redelijke en billijke verdeling te bewerk-
stelligen? Of vloeit uit het Europese recht ook een plicht voor oeverstaten voort 
om hun verontreinigingsruimte zó te gebruiken dat benedenstroomse lidstaten 
in staat zijn aan hun Europese verplichtingen te voldoen terwijl zij nog een re-
delijk en billijk deel van de totale verontreinigingsruimte overhouden? Ook dit 
zou kunnen leiden tot een redelijke en billijke verdeling van de verontreinigings-
ruimte.

Zoals blijkt uit hoofdstuk 2, vloeit uit het Europese recht slechts de verplichting 
voor lidstaten voort om zich te onthouden van maatregelen die het bereiken van 
de waterkwaliteitseisen in andere lidstaten ernstig in gevaar kunnen brengen. 
Niet bestaat de actieve verplichting om ook buiten het eigen grondgebied te zor-
gen dat ook daadwerkelijk aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan.

Het zou ook wat ver gaan om van lidstaten te eisen dat zij verantwoordelijk 
zijn voor het bereiken van de eisen van de Europese waterrichtlijnen in andere 
lidstaten. Zeker wat betreft de eisen die niet op Europees niveau, maar op het 
niveau van de lidstaten worden vastgelegd, zou dit ondoenlijk zijn. Een bene-
denstroomse lidstaat zou dan immers – door zelf strenge eisen te stellen – de 
verontreinigingsruimte van bovenstroomse lidstaten kunnen ‘afknijpen’.
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Zoals gezegd, bestaat wel de verplichting voor lidstaten om zich te onthouden van 
maatregelen die het nakomen van die verplichtingen in andere lidstaten in gevaar 
brengen. De stelling kan verdedigd worden, dat wanneer een lidstaat niet meer 
de beschikking heeft over een redelijk en billijk deel van de verontreinigings-
ruimte, het nakomen van de Europese verplichtingen in gevaar wordt gebracht, 
omdat immers een staat de redelijke behoefte heeft om dit deel van de verontrei-
nigingsruimte te gebruiken en er dus een onevenredige druk op die staat komt 
te liggen om toch aan de eisen te voldoen. Dit kan evident het nakomen van de 
verplichtingen in gevaar brengen. Deze verplichting – om zich te onthouden van 
maatregelen die het nakomen van de verplichtingen in andere lidstaten in gevaar 
kunnen brengen – zou via een teleologische redenering dus zó geïnterpreteerd 
kunnen worden, dat ze inhoudt dat lidstaten niet méér dan hun redelijk en bil-
lijk deel van de verontreinigingsruimte mogen gebruiken. Deze invulling van de 
verplichting geeft ook een goede regeling voor gevallen waarin op lidstaatniveau 
strengere eisen worden gesteld dan volgens de richtlijnen is voorgeschreven. In 
dat geval kiest de betreffende lidstaat er zelf voor om zijn redelijk en billijk deel 
te beperken en kan die keuze niet afgewenteld worden op de bovenstroomse 
lidstaten. Zij blijven recht houden op hun redelijk en billijk deel.

Het probleem is alleen, dat het bovenstaande slechts een mechanisme biedt om 
lidstaten binnen hun redelijk en billijk deel te houden. Deze invulling van het 
beginsel van loyale samenwerking zegt echter niets over hoe een redelijke en 
billijke verdeling eruit moet zien. Zelfs met deze grensoverschrijdende verplich-
tingen, wordt deze vraag volledig overgelaten aan de lidstaten. Zonder een op 
voorhand vastgestelde verdeling, is dit mechanisme dan ook nutteloos.

3.1.3  Verdeling middels samenwerking

Zoals gezegd wordt de verdeling van de verontreinigingsruimte aan de lidstaten 
binnen een stroomgebied zelf overgelaten en moeten zij die verdeling derhalve 
invullen bij de uitvoering van hun samenwerkingsverplichtingen.

Het kan zijn, dat de oeverstaten van een stroomgebied, door afspraken te maken 
over het aandeel van elke lidstaat in de cumulatie van verontreiniging, komen tot 
een billijke verdeling van de verontreinigingsruimte, waarbij tevens in het gehele 
stroomgebied aan de Europese eisen wordt voldaan. Laten we het voorbeeld van 
de concentratie cadmium beschouwen in het stroomgebied van de Maas. Bij een 
uniforme eis van 0,08 μg/l,8 kán de concentratie als volgt verdeeld zijn over de 
oeverstaten.9

8 Dit is de maximaal toegelaten concentratie volgens de RPS voor water van hardheidsklasse 1.
9 Het betreft hier een hypothetische situatie die niet gebaseerd is op daadwerkelijke cijfers. De 

zwarte lijn geeft de maximaal toegestane concentratie cadmium aan. De grijze balken geven de 
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Figuur 7: Concentratie cadmium in het Maasstroomgebied, situatie 1

Bij deze verdeling10 wordt in het gehele stroomgebied aan de eisen11 van de KRW 
voldaan. Indien de lidstaten op basis van afspraken en in goed overleg tot deze 
verdeling zijn gekomen, zou gesteld kunnen worden dat de verdeling ook rede-
lijk en billijk is. Maar wat als het overleg faalt? Op het eerste gezicht staat het 
Europese recht er niet direct aan in de weg, dat de verontreinigingsruimte al 
opgesoupeerd is, alvorens het water de laatste oeverstaten in het stroomgebied 
bereikt, zoals het voorbeeld van de volgende grafiek laat zien.12

concentrati e aan op het grondgebied van iedere lidstaat, waarbij de verschillende delen waarin de 
lidstaten bijdragen aan de concentrati e telkens te herkennen zijn.

10 Die overigens niet alleen tot stand hoeft  te zijn gekomen doordat de oeverstaten afspreken dat ieder 
land in deze mate bijdraagt aan de verontreiniging, maar ook doordat de oeverstaten in de prakti jk 
nu eenmaal in deze mate blijken te verontreinigen.

11 Althans die met betrekking tot de concentrati e cadmium.
12 Wederom betreft  het hier een hypotheti sch voorbeeld.
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Figuur 8: Concentratie cadmium in het Maasstroomgebied, situatie 2

Ook in deze situatie wordt in het gehele stroomgebied aan de eisen van de KRW 
voldaan. Het is echter zeer waarschijnlijk dat deze verdeling niet billijk is. In dat 
geval zou het namelijk billijk moeten zijn dat Duitsland en Nederland beide in 
het geheel geen cadmium aan het water toevoegen,13 hetgeen niet te verwachten 
valt. Het is daarentegen waarschijnlijker dat iedere oeverstaat ten minste in klei-
ne mate de behoefte heeft om bij te dragen aan de verhoging van de concentratie. 
Binnen het huidige Europese systeem kan deze situatie het gevolg zijn van een 
falende samenwerking. Hetzelfde geldt evident voor kwaliteitseisen die op na-
tionaal niveau worden vastgesteld en waarvoor in het geheel niets op Europees 
niveau is bepaald.

Het is dus de vraag of het Europese recht ervoor zorgt dat deze samenwerking 
tot een redelijke en billijke verdeling leidt. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, 
wordt hier een procedureel billijkheidsbegrip gehanteerd. Er is geen onafhanke
lijk criterium op basis waarvan op voorhand gezegd kan worden of een bepaalde 
verdeling billijk is of niet. In die gevallen geldt dat, wanneer er een billijke proce-
dure is om tot een verdeling te komen en deze procedure op de juiste wijze wordt 
gevolgd, ook de uitkomst ervan billijk genoemd kan worden.

Uit hoofdstuk 6 volgt dat, op grond van het internationaal gewoonterecht, 
deze procedure in elk geval rekening dient te houden met een aantal factoren, 
waaronder:14

13 Althans geen zodanige hoeveelheid dat de concentrati e nog verder sti jgt.
14 Zie art. 6 van het VN-waterlopenverdrag.
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 • de geografische, hydrografische, hydrologische, klimatologische, ecologische 
en andere factoren van natuurlijke aard;

 • de sociale en economische behoeften van de betrokken oeverstaten;
 • de bevolking die in elke oeverstaat afhankelijk is van de waterloop;
 • de effecten van het gebruik van de waterloop in een oeverstaat op andere 

oeverstaten;
 • het bestaande en mogelijke gebruik van de waterloop;
 • het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en het economisch gebruik van 

de waterrijkdommen van de waterloop en de kosten van maatregelen die 
daartoe zijn getroffen;

 • de aanwezigheid van alternatieven, van vergelijkbare waarde, voor een speci-
fiek voorziend of bestaand gebruik.

Op grond van datzelfde gewoonterecht dienen de oeverstaten in overleg te tre-
den in een geest van samenwerking. Bij dit overleg dienen alle relevante factoren 
gezamenlijk te worden bestudeerd en moet er een conclusie worden getrokken 
op basis van alle factoren tezamen. Daarbij geldt dat het gewicht dat aan elke 
factor moet worden toegekend, bepaald wordt door het belang daarvan in ver-
houding tot het belang van andere factoren ter zake.

De vraag van wat een redelijke en billijke verdeling is, zal dus in de eerste plaats 
bepaald dienen te worden door de uitkomst van een procedure waarin deze, en 
wellicht ook andere, factoren worden afgewogen. Als uitgangspunt kan daar-
bij de gelijkheid van de rechten van de oeverstaten dienen. Deze gelijkheid van 
rechten heeft echter niet noodzakelijkerwijze een gelijke verdeling tot gevolg. 
Het geeft slechts aan dat niet één staat een superieure claim heeft op het wa-
ter boven andere oeverstaten.15 Ook het feit dat een rivier ontspringt in een be-
paalde oeverstaat geeft die staat niet meer rechten dan andere staten. Hiernaast 
is bestaand gebruik niet a priori vrij van beperking. Naast deze eisen van het 
VN-waterlopenverdrag kunnen er ook nog andere eisen aan een verdelingspro-
cedure worden gesteld.16

Vooruitlopend op paragraaf 3.3 kan hier al gesteld worden dat het huidige 
Europese recht geen enkele aanleiding geeft tot het volgen van een procedure 
die billijk is in de zin van de hierboven vermelde eisen. Het Europese recht bevat 
slechts de oproep tot samenwerking, maar stelt geen enkele eis aan de uitvoering 
of de uitkomst van die samenwerking. Slechts als samenwerking leidt tot afspra-
ken over de verdeling, kan gezegd worden dat deze verdeling ook gehandhaafd 
kan worden. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de geschillenmechanismen dienen 

15 Art. 10 VN-waterlopenverdrag.
16 Van Rijswick geeft bijvoorbeeld aan dat deze verdeling een politieke keuze is, die gemaakt moet 

worden door vertegenwoordigende lichamen (Van Rijswick 2008b, p. 29).
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die beschreven zijn in hoofdstuk 5. Daarnaast geldt dat naar Europees recht lid-
staten ook gehouden zijn aan de in hun stroomgebiedbeheerplannen neergeleg-
de afspraken. Er is echter geen enkele garantie dat een zodanige verdeling ook 
tot stand komt. In dit licht kan niet gesteld worden dat het Europese systeem van 
waterbeheer een redelijke en billijke verdeling bewerkstelligt.

3.1.4  Resumerend

Resumerend kan gesteld worden dat het Europese recht geen invulling geeft aan 
het vereiste van een redelijk en billijk gebruik van de stroomgebieden. Hoe een 
verdeling van de verontreinigingsruimte er concreet uit moet komen te zien, is 
niet in het Europese recht bepaald (zie ook paragraaf 6.2 van hoofdstuk 6), maar 
wordt overgelaten aan de oeverstaten binnen een stroomgebied zelf. Zij moe-
ten daar middels samenwerking uit zien te komen. Het huidige Europese recht 
mist echter een mechanisme dat ervoor zorgt dat deze samenwerking tot een 
redelijke en billijke verdeling leidt, en ontbeert daarnaast een mechanisme dat 
deze verdeling alsnog bewerkstelligt zodra samenwerking niet tot het gewenste 
resultaat leidt. Er is slechts een incentive lidstaten aan een redelijke en billijke 
verdeling te houden, zodra vaststaat hoe deze eruitziet.17

3.2  Bescherming van het water

In deze paragraaf wordt besproken op welke wijze het Europese waterrecht in-
vulling geeft aan het internationaalrechtelijke vereiste de waterkwaliteit in vol-
doende mate te beschermen. Daarbij wordt dit vereiste beschouwd vanuit de op-
tiek van grensoverschrijdende verontreiniging.

Het doel van de KRW is het bereiken van een goede watertoestand in ál het wa-
ter in de Unie. Concreet is dit uitgewerkt door een opsomming van 26 concre-
te verplichtingen ten aanzien van de waterkwaliteit, verspreid over meerdere 
richtlijnen. In hoofdstuk 3 is het onderscheid aan de orde gekomen tussen twee 
soorten verplichtingen: inspannings- en resultaatsverplichtingen. In zijn alge-
meenheid beoogt elke richtlijnverplichting een bepaald resultaat te bereiken. 
Inspanningsverplichtingen verplichten een lidstaat ertoe alle redelijkerwijs mo-
gelijke maatregelen te nemen om dat resultaat te bereiken. Tevens dienen die 
maatregelen samen een coherent geheel te vormen en dient doelgericht opge-
treden te worden. Een lidstaat die maatregelen verzuimt te nemen die hij re-
delijkerwijs wel had kunnen treffen, of die aanvoert maatregelen te hebben ge-
nomen, terwijl die in feite onsamenhangend waren, of niet in de eerste plaats 
bedoeld waren het beoogde resultaat te bewerkstelligen, maakt een inbreuk op 

17 Zowel via het handhaven van gemaakte afspraken als via een beroep op het beginsel van loyale 
samenwerking.
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de inspannings verplichting. Resultaatsverplichtingen verplichten een lidstaat 
alle feitelijk mogelijke maatregelen te nemen om het beoogde resultaat te berei-
ken binnen de bij de verplichting horende termijn.

Dit betekent dat lidstaten in beide gevallen sowieso gehouden zijn de verschil-
lende juridische instrumenten in te zetten, die in de hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn 
besproken. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2, zit het verschil tussen beide typen 
verplichtingen in de excuses die aangevoerd kunnen worden ter rechtvaardiging 
van de niet-nakoming van een verplichting. Voor de vraag om welke concrete 
maatregelen het precies gaat, geldt dat in het geval van een inspanningsverplich-
ting lidstaten kunnen aanvoeren dat bepaalde maatregelen onredelijk zouden 
zijn. Een lidstaat is slechts geëxcuseerd het resultaat niet bereikt te hebben in-
dien hij terecht kan aanvoeren redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest meer 
maatregelen te nemen en dat de maatregelen die hij heeft genomen doelgericht 
en coherent waren. Resultaatsverplichtingen zijn strenger. Een lidstaat is slechts 
geëxcuseerd het resultaat niet bereikt te hebben na het verstrijken van de ter-
mijn, indien hij zich terecht kan beroepen op het van toepassing zijn van een 
in de richtlijn (of een dochterrichtlijn) opgenomen uitzonderingsbepaling of op 
overmacht of de absolute materiële onmogelijkheid tot nakoming. Zoals gezegd 
wordt een beroep op deze twee rechtvaardigingsgronden niet klakkeloos geac-
cepteerd door het Hof van Justitie, integendeel. De lidstaat moet kunnen aanto-
nen dat het daadwerkelijk onmogelijk is de eisen na te komen ten gevolge van 
de geïmporteerde verontreiniging (ook het inzetten van instrumenten mag dus 
geen soelaas kunnen bieden) of dat het feit dat de overmacht veroorzaakt ab-
normaal en onvoorzienbaar is en tevens dat de gevolgen daarvan onvermijdelijk 
zijn. Ook hier geldt – mocht een overmachtssituatie al aanvaard worden – dat tot 
daadwerkelijke actie moet worden overgegaan om het resultaat te bereiken en 
dat de Commissie ingelicht moet worden en haar alternatieven moeten worden 
voorgesteld om de moeilijkheden te overkomen. Daarnaast geldt dat een tijdelij-
ke verontreiniging slechts als excuus kan werken, gedurende de periode die een 
voldoende nauwgezette overheid daadwerkelijk nodig heeft de gevolgen daar-
van teniet te doen. Gezien de mogelijkheden die er bestaan gegeven alle beschik-
bare juridische instrumenten, is het een schier onmogelijke opgave aan te tonen 
dat nakoming absoluut onmogelijk is. Het enige wat de betreffende lidstaat kan 
doen is, alle beschikbare instrumenten ook daadwerkelijk inzetten.

Door toepassing van de jurisprudentie van het Hof van Justitie op de 24 geselec-
teerde verplichtingen, zijn er vijftien als resultaatsverplichtingen gekwalificeerd 
en zes als inspanningsverplichting.18 Een overzicht van deze kwalificaties is ge-
geven in paragraaf 9 van hoofdstuk 3. Het is hier belangrijk te constateren dat in 

18 De overige verplichtingen konden om verschillende redenen niet gekwalificeerd worden. Zie hier-
voor hoofdstuk 3.
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elk geval beide soorten verplichtingen strenge eisen stellen aan de lidstaten met 
het doel de waterkwaliteit te bevorderen. Daarmee lijkt aan de deze eis van goed 
stroomgebiedbeheer op het eerste gezicht te zijn voldaan. In alle waterlichamen 
drukken immers strenge eisen op de lidstaten om te voldoen aan de goede toe-
stand. Het is echter de vraag of deze eisen ook effectief zijn. Kunnen zij ook wor-
den nageleefd in gevallen van grensoverschrijdende verontreiniging?

Wanneer een bovenstroomse lidstaat netjes binnen de grenzen van de kwaliteits-
eisen blijft, maar toch een groter dan zijn redelijke en billijke deel van de veront-
reinigingsruimte gebruikt, blijft er voor de benedenstroomse oeverstaten min-
der verontreinigingsruimte over dan zij redelijkerwijze nodig hebben en komt de 
naleving van de Europese eisen aldaar – zoals hierboven al is aangegeven – dus 
onder druk te staan. De benedenstroomse staten kunnen ervoor ‘kiezen’19 om 
minder dan hun redelijk en billijk deel van de verontreinigingsruimte te gebrui-
ken om zo binnen de Europese eisen te blijven. Die situatie werd geschetst in 
figuur 3. De staten kunnen er echter ook voor kiezen om tóch hun redelijk en 
billijk deel te gebruiken en de Europese eisen te overschrijden, namelijk door het 
inzetten van rechtvaardigingsgronden. Dit voorbeeld wordt hierna voorgesteld 
in figuur 9.20

19 Aangezien hier een grote mate van afhankelijkheid is van de eigen gebruiksbehoefte, van boven-
stroomse oeverstaten en van Europese eisen, is het wellicht niet geheel juist hier te spreken van een 
vrije keuze.

20 Ook hier betreft het weer een hypothetische situatie die niet gebaseerd is op daadwerkelijke cijfers.
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Figuur 9: Concentratie cadmium in het Maasstroomgebied, situatie 3

Juist voor de maximale concentraties van de RPS, die op Europees niveau zijn 
vastgesteld, is specifiek een uitzonderingsbepaling opgenomen in artikel 6 lid 1 
RPS voor grensoverschrijdende verontreiniging. Volgens deze bepaling is het de 
lidstaten toegestaan om ook na uitstel en doelverlaging niet aan de onderhavige 
verplichting te voldoen, indien dit het gevolg is van een buiten hun rechtsmacht 
gelegen verontreinigingsbron en zij door die grensoverschrijdende verontreini-
ging niet in staat waren effectieve maatregelen te nemen om aan de verplich-
ting te voldoen. Dat betekent dat staten die hier gemotiveerd gebruik van maken 
weliswaar niet aan de Europese eisen voldoen, maar toch geen inbreuk maken 
op het Europese recht omdat het een gerechtvaardigd excuus betreft. Lidstaten 
kunnen deze uitzonderingsbepaling inzetten wanneer zij kunnen aantonen zich 
ingezet te hebben voor een coördinatie van de maatregelenprogramma’s van alle 
betrokken lidstaten. In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat dit betekent dat een 
lidstaat zich slechts succesvol op deze uitzonderingsbepaling kan beroepen, indien 
hij daadwerkelijk getracht heeft via de bestaande internationale organisaties tot 
coördinatie te komen en – bij gebrek aan succes – de Commissie heeft verzocht op 
te treden.

Voor de gevallen waarin de uitzonderingsbepaling van artikel 6 lid 1 RPS niet van 
toepassing is, geldt natuurlijk dat de lidstaten kunnen aanvoeren dat het nemen 
van meer maatregelen onredelijk zou zijn (bij inspanningsverplichtingen) of een 
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beroep kunnen doen op overmacht of absolute onmogelijkheid (bij resultaats-
verplichtingen). Er valt wat voor te zeggen dat het onredelijk zou zijn van een lid-
staat te verwachten maatregelen te nemen die verder gaan dan wat nodig is voor 
zijn eigen redelijk en billijk gebruik. In het geval van een inspanningsverplich-
ting, kan dan ook gesteld worden dat een lidstaat die geconfronteerd wordt met 
een teveel aan buitenlandse verontreiniging (dat wil zeggen dat de bovenstroom-
se lidstaten hun redelijk en billijk deel overschrijden), terecht kan aanvoeren dat 
het onredelijk zou zijn meer maatregelen te treffen dan nodig zijn om binnen zijn 
eigen deel van de verontreinigingsruimte te blijven. Voor resultaatsverplichtin-
gen ligt dat lastiger. Gegeven de strenge eisen die het Hof van Justitie stelt, zal 
deze situatie zich niet snel voordoen. Het is echter mogelijk dat inderdaad een 
succesvol beroep kan worden gedaan op absolute onmogelijkheid, of dat aange-
toond kan worden dat de grensoverschrijdende verontreiniging abnormaal en 
onvoorzienbaar is en tevens dat de gevolgen daarvan onvermijdelijk zijn. In die 
gevallen kan een lidstaat rechtvaardigen dat niet aan de waterkwaliteitseisen 
wordt voldaan. Dit alles betekent dat de waterkwaliteit mogelijk alsnog in het 
geding komt en onder het Europese recht geen effectieve bescherming geniet.

Er zou overigens betoogd kunnen worden dat het gebruik van deze rechtvaar-
digingsgronden – en de uitzonderingsbepaling voor grensoverschrijdende ver-
ontreiniging – alleen is toegestaan voor zover de lidstaat die zich erop beroept, 
niet méér dan zijn eigen redelijk en billijk deel gebruikt. In dat geval kan immers 
gesteld worden dat de éxtra overschrijding niet het gevolg is van buitenlandse 
verontreiniging, maar van de mate waarin de lidstaat zelf zijn redelijk en billijk 
gebruiksdeel overschrijdt. Op die wijze vormt het uitgangspunt van redelijk en 
billijk gebruik van de internationale waterloop dus een beperking van het ge-
bruik van de uitzonderingsbepaling voor grensoverschrijdende verontreiniging.

Het Europese recht biedt derhalve wel de mogelijkheid voor lidstaten om on-
der omstandigheden gebruik te kunnen maken van ten minste hun redelijk en 
billijk deel van de verontreinigingsruimte, namelijk via het correct gebruik van 
deze rechtvaardigingsgronden als en voor zover een bovenstroomse oeverstaat 
méér dan zijn redelijk en billijk deel gebruikt. Deze oplossing snijdt echter in 
eigen vlees, want hierdoor wordt het andere doel van goed stroomgebiedbeheer 
–  namelijk de bescherming van de waterkwaliteit – in gevaar gebracht.

Het gebruik van de niet in de richtlijn opgenomen rechtvaardigingsgronden ver-
eist – zoals hierboven is vermeld – evenwel wel de inzet van de in de hoofdstuk-
ken 5, 6 en 7 beschreven instrumenten om de verontreiniging vanuit andere sta-
ten tegen te gaan.21 Dat betekent, dat er wel een incentive in het Europese recht 

21 Dit is niet het geval voor een beroep op de uitzonderingsbepaling van de RPS. Daarvoor is slechts 
vereist dat de samenwerkingsmogelijkheden zijn benut en hoeft niet geprocedeerd te worden.
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aanwezig is om lidstaten onderling elkaar ertoe aan te zetten zich te beperken tot 
hun redelijk en billijk deel van de verontreinigingsruimte. Het is echter de vraag 
of dit mechanisme ook effectief is.

Zowel bij het aanvechten van verleende vergunningen, of het procederen om 
schadevergoeding voor nationale of internationale/Europese rechters, geldt dat 
het tijd kan kosten om een situatie van overmatig gebruik van de verontreini-
gingsruimte daadwerkelijk bevredigend te veranderen. Dit mechanisme werkt 
altijd slechter dan succesvolle samenwerking vooraf, zeker nu het nakomen van 
de Europese eisen een langetermijnplanning vereist. Op voorhand moeten lid-
staten telkens aangeven hoe zij de komende zes jaren ervoor zullen zorgen dat 
de eisen op hun grondgebied gehaald zullen worden. Daarin is geen plaats voor 
als-danredeneringen voor gevallen waarin mogelijk geprocedeerd moet worden 
en onduidelijk is waartoe dit zal leiden. Bovendien wordt het ook erg moeilijk 
in deze procedures zelf – zelfs na lange tijd – tot een bevredigend resultaat te 
komen. In de kern zullen de argumenten van gedupeerde oeverstaten/waterbe-
heerders immers telkens neerkomen op een onterecht overmatig gebruik van 
de verontreinigingsruimte door bovenstroomse oeverstaten. Maar als nergens 
in afspraken is vastgelegd hoe een redelijke en billijke verdeling er wél uit zou 
zien, wordt het erg moeilijk voor een rechter om een vonnis te geven in dit soort 
zaken. Behoudens in extreme gevallen waarin evident is dat van een redelijk en 
billijk gebruik geen sprake is, zal hij niet snel geneigd zijn een oordeel te geven 
over iets wat in eerste instantie een politieke beslissing is over de afweging van 
allerlei maatschappelijke factoren. Dit systeem, waarbij lidstaten elkaar bewegen 
tot een redelijke en billijke verdeling te komen, kan dan ook moeilijk effectief 
genoemd worden.

3.3  Samenwerking

Zoals gezegd wordt in de considerans van de KRW herhaaldelijk opgeroepen tot 
coördinatie tussen de lidstaten en wordt gesteld dat samenwerking cruciaal is 
voor het welslagen van de richtlijn. Hierboven is aangegeven waarom samenwer-
king nodig is: om de waterkwaliteit te waarborgen en om te komen tot afspraken 
over de verdeling van de verontreinigingsruimte onder de oeverstaten. Aangezien 
in de Europese regelgeving is nagelaten de verontreinigingsruimte te verdelen, 
zullen de oeverstaten dat zelf moeten doen. Afspraken zijn dus nodig om elke 
oeverstaat de beschikking te geven over zijn redelijk en billijk deel van de veront-
reinigingsruimte en op die manier de waterkwaliteitseisen op zijn grondgebied 
te kunnen naleven. Worden hierover geen goede afspraken gemaakt, dan komt er 
onvermijdelijk een onevenredige druk te staan op het naleven van de eisen in be-
paalde oeverstaten, hetgeen zal leiden tot een overschrijding van  kwaliteitseisen, 
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een ongewenst gebruik van uitzonderingsbepalingen en/of politieke frustratie 
tussen de oeverstaten.

Veel hangt dus af van deze samenwerking. Maar welke mogelijkheden biedt het 
Europese recht om dit tot een succes te maken? Ten eerste bevat artikel 3 KRW 
de verplichting internationale stroomgebiedsdistricten te definiëren als eenheid 
van het waterbeheer, wanneer een stroomgebied grensoverschrijdend is. Iedere 
lidstaat is verplicht te zorgen voor de passende administratieve regelingen bin-
nen het deel van het stroomgebiedsdistrict dat is gelegen op zijn grondgebied 
(art. 3 lid 3 KRW). Verder bevat artikel 13 lid 2 KRW een inspanningsverplichting 
om binnen een internationaal stroomgebiedsdistrict te komen tot een gemeen-
schappelijk stroomgebiedbeheerplan. De lidstaten zijn daarnaast verplicht tot 
een coördinatie van de maatregelenprogramma’s binnen een stroomgebiedsdis-
trict. De lidstaten dragen daar samen zorg voor (art. 3 lid 4 KRW) en kunnen 
gebruikmaken van alle instrumenten die het Europese en internationale recht 
hen daartoe bieden.

De beschikbare samenwerkingsinstrumenten voor Nederlandse waterbeheer-
ders zijn beschreven in hoofdstuk 6. Zoals daar is aangegeven, zijn er veel ver-
schillende instrumenten beschikbaar, die in principe ook tot werkbare afspraken 
moeten kunnen leiden. Het blijkt echter een groot probleem te zijn deze samen-
werking ook daadwerkelijk tot een succes te maken. Hoewel gemeenschappe-
lijke stroomgebiedbeheerplannen zijn opgesteld voor bijvoorbeeld de stroomge-
bieden van de Maas en de Rijn, ontbreekt daarin elke afspraak over een verdeling 
van de verontreinigingsruimte en een coördinatie van de concrete normstelling. 
Voor een groot deel heeft deze falende samenwerking te maken met het feit dat 
de organisatie van het waterbeheer van lidstaat tot lidstaat sterk kan verschil-
len. Het is daardoor in de praktijk moeilijk voor nationale waterbeheerders om 
aansluiting te vinden met hun bestuurlijke evenknie aan de overzijde van een 
grens. Daarnaast zou toch als uitgangspunt moeten gelden dat er overeenstem-
ming is over de eisen die het Europese recht stelt.22 Zelfs dit blijkt al niet het geval 
te zijn, gezien de verschillende visies op de vraag of artikel 4 KRW resultaats- 
of inspanningsverplichtingen bevat.23 Een ander probleem vormt het feit dat 
de samenwerkingsconstructies op lidstaatniveau voor een deel geen bindende 
bevoegdheden hebben. In het algemeen wordt aangenomen dat hierdoor geen 
bevredigende afspraken kunnen worden gemaakt. In de kern heeft het probleem 
mijns inziens echter vooral te maken met het feit dat de gewenste uitkomst van 
de samenwerking, namelijk onder meer concrete afspraken over de verdeling 
van de verontreinigingsruimte en met het oog daarop een coördinatie van de 
normstelling, niet door het Europese recht wordt afgedwongen. Het gaat slechts 

22 Zie punten 23 en 25 van de considerans bij de KRW.
23 Zie hoofdstuk 4.
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om een inspanningsverplichting waarbij al snel gezegd kan worden dat het on-
redelijk is nog meer maatregelen te nemen, wanneer bijvoorbeeld een andere 
oeverstaat niet mee wil werken in een gemeenschappelijk samenwerkingsver-
band. Een verdragsconforme interpretatie van het Europese recht die ertoe zou 
leiden dat lidstaten verplicht zijn een verdeling vast te stellen, lijkt op dit punt 
niet mogelijk (zie paragraaf 1 van hoofdstuk 5). Mocht dit al geldend recht zijn, 
dan is dat in ieder geval nog niet doorgedrongen tot de in dit boek onderzochte 
waterbeheerders en lidstaten.

Hoewel de lidstaten – kortom – de taak gekregen hebben om samen te werken 
om te zorgen dat de doelstellingen van de KRW in het gehele stroomgebied ge-
haald kunnen worden, is duidelijk de optie opengehouden dat deze samenwer-
king kan falen. Zo volstaat het ook wanneer de lidstaten alleen voor hun eigen 
grondgebied een stroomgebiedbeheerplan opstellen (art. 13 lid 2 KRW). Ook de 
coördinatie van de maatregelenprogramma’s mag falen, gezien de bepaling dat 
in dat geval de Commissie op verzoek kan optreden om het opstellen van de pro-
gramma’s te vergemakkelijken (art. 3 lid 4 KRW). Daarnaast bepaalt de KRW dat 
een lidstaat die een probleem constateert dat voor zijn waterbeheer gevolgen 
heeft, maar niet door die lidstaat kan worden opgelost, dat probleem kan voor-
leggen aan de Commissie en eventuele andere betrokken lidstaten en daarbij 
aanbevelingen kan doen voor de oplossing ervan (art. 12 lid 1 KRW).

Het probleem van een falende samenwerking werd dus voorzien, maar niet 
kan gezegd worden dat daar een effectief en uitgewerkt oplossingsmechanis-
me tegenover is gesteld. Slechts in vage bewoordingen is aangegeven dat de 
Commissie kan worden ingeschakeld. Waar dit toe moet leiden blijft volstrekt 
onduidelijk. Het enige wat zeker is, is dat de Commissie binnen zes maanden 
‘reageert’ (art. 12 lid 2 KRW). Onduidelijk is hoe de Commissie dit moet doen en 
welke status deze reactie heeft.

4  Oordeel over de Europese waterregelgeving

Ingevolge overwegingen 21 en 35 van de Preambule bij de KRW, dient de richtlijn 
(mede) ter implementatie van het Verdrag van Helsinki. Zoals in paragraaf 6.2 
van hoofdstuk 6 werd aangegeven, betekent dit dat dit verdrag dan ook mini-
mumverplichtingen bevat waar het beleid en het recht van de lidstaten en de EU 
aan moeten voldoen.24 Een goed stroomgebiedbeheer zorgt voor een voldoende 
bescherming van de waterkwaliteit en voor een redelijke en billijke verdeling 
van de verontreinigingsruimte tussen de oeverstaten. Succesvolle samenwerking 

24 Hey & Van Rijswick 2007, p. 14. Uiteraard staat het de lidstaten en de Unie vrij om verdergaande 
milieueisen te stellen dan het verdrag doet.
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speelt hierbij een essentiële rol. Het voorgaande overziend, kan gesteld worden 
dat het Europese recht niet aan deze minimumeisen van het verdrag voldoet.

De Europese waterrichtlijnen bevatten een uitgebreide normstelling ten aanzien 
van de waterkwaliteit. Het doel hiervan is deze kwaliteit te beschermen. De an-
dere basisverplichtingen van het verdrag komen echter niet aan bod. Op geen 
enkele wijze geeft het Europese recht expliciet invulling aan het beginsel van een 
redelijk en billijk gebruik van de stroomgebieden en aan het schadeverbod dat 
een rem moet vormen op grensoverschrijdende verontreiniging. Deze elemen-
ten worden nergens genoemd, laat staan uitgewerkt. Ook een verdragsconforme 
interpretatie van de richtlijnbepalingen lijkt op dit punt geen soelaas te kunnen 
bieden. Slechts impliciet zou in het beginsel van loyale samenwerking een vorm 
van het schadeverbod gelezen kunnen worden, namelijk voor zover het beginsel 
vereist dat lidstaten andere lidstaten niet belemmeren in het nakomen van de 
waterkwaliteitseisen.25 Er kan gezegd worden dat het internationale recht lei-
dende uitgangspunten bevat over hoe een gemeenschappelijk stroomgebiedbe-
heer vorm moet krijgen en het Europese waterrecht vooral instrumenteel van 
aard is, waarbij een aantal uitgangspunten volledig gemist zijn.

Door het achterwege blijven van een regeling voor een redelijke en billijke ver-
deling, komt ook de bescherming van de waterkwaliteit ernstig in het gedrang. 
Wanneer grensoverschrijdende verontreiniging blijft doorgaan in een sterkere 
mate dan een redelijk en billijk gebruik zou vereisen, leidt dat tot een veelvuldi-
ger beroep op de uitzonderingsbepaling voor grensoverschrijdende verontrei-
niging en waarschijnlijk tot een overschrijding van de Europese waterkwaliteit-
seisen.

Het is dus van het hoogste belang dat een verdeling van de verontreinigingsruim-
te tot stand komt. Het Europese recht laat dit – al dan niet bewust – over aan de 
lidstaten. Veel hangt dus af van hun mogelijkheden via samenwerking op dit punt 
tot afspraken te komen. Hierboven is al aangegeven dat er – voor Nederland – 
genoeg juridische instrumenten zijn om deze samenwerking mee vorm te geven, 
maar dat het een groot probleem is deze samenwerking ook daadwerkelijk tot 
een succes te maken. Hoewel hiervoor verschillende redenen zijn aan te wijzen 
(zie paragraaf 3.3) ligt een belangrijke oorzaak in het feit dat een succesvolle sa-
menwerking niet door het Europese recht wordt afgedwongen. Het gaat slechts 
om een inspanningsverplichting waarbij al snel gezegd kan worden dat het onre-
delijk is nog meer maatregelen te nemen, wanneer bijvoorbeeld een andere oe-

25 Dit doet overigens niet af over het oordeel over de Europese waterregelgeving. Het beginsel maakt 
immers deel uit van het primaire Europese recht. Om diezelfde reden zij hier ten overvloede nog 
opgemerkt dat deze uitleg geen vorm van verdragsconforme interpretatie is, maar meer een 
 teleologische/wetssystematische interpretatie. 
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verstaat niet mee wil werken in een gemeenschappelijk samenwerkingsverband. 
Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt, houdt het Europese recht zelfs expliciet 
de optie van falende samenwerking open. Dit geldt niet slechts voor samenwer-
king door Nederland, maar voor samenwerking door alle lidstaten.

Slechts als samenwerking leidt tot afspraken over de verdeling, kan gezegd wor-
den dat deze verdeling ook gehandhaafd kan worden. Hiervoor kunnen bijvoor-
beeld de geschillenmechanismen dienen die beschreven zijn in hoofdstuk 5. 
Daarnaast geldt dat naar Europees recht lidstaten ook gehouden zijn aan de in 
hun stroomgebiedbeheerplannen neergelegde afspraken. Naast het feit dat lid-
staten gehouden zijn aan hun eigen in stroomgebiedbeheerplannen neergelegde 
verplichtingen, geldt dat ook het beginsel van loyale samenwerking een mecha-
nisme vormt om te zorgen dat staten binnen hun redelijk en billijk gebruiksdeel 
blijven, zodra maar is afgesproken wat dat deel precies is (zie paragraaf 3.1.2). 
Omgekeerd geldt dat een lidstaat via een terecht beroep op de uitzonderingsbe-
paling voor grensoverschrijdende verontreiniging en op de overige rechtvaardi-
gingsgronden kan bereiken dat hij minimaal gebruik kan maken van zijn eigen 
redelijk en billijk gebruiksdeel. Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven vormt dit 
gebruiksdeel gelijk ook een begrenzing van een beroep op deze uitzonderingsbe-
paling. De noodzaak tot een beroep op de rechtvaardigingsgronden vormt even-
eens een mechanisme voor lidstaten om elkaar aan te spreken op overschrijdin-
gen van hun redelijk en billijk gebruiksdeel. Een terecht beroep hierop vereist 
immers – zoals hierboven is vermeld – dat lidstaten de instrumenten van de 
hoofdstukken 5, 6 en 7 inzetten om eerst andere lidstaten in hun verontreiniging 
te beperken. Hierbij geldt dat – als een verdeling eenmaal is afgesproken – de 
inzet van deze instrumenten veel soepeler zal verlopen dan het geval is in de 
huidige situatie. In dat geval komen de argumenten van gelaedeerde partijen im-
mers veel meer tot hun recht omdat zij zich kunnen beroepen op een reeds af-
gesproken verdeling (zie paragraaf 3.2 hierboven en meer in detail paragraaf 3.6 
van hoofdstuk 7). Dit kan leiden tot een beperking van de grensoverschrijdende 
verontreiniging.

De instrumenten die het Europese recht beidt zijn beschikbaar voor alle lid-
staten. Hetzelfde geldt voor het procederen op grond van internationaal recht. 
De samenwerkingsinstrumenten uit het internationale recht, alsmede de in-
strumenten die het Belgische recht biedt, zijn evenwel niet van toepassing op 
situaties tussen andere lidstaten. Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangekondigd, 
was het binnen de reikwijdte van dit onderzoek niet mogelijk de instrumenten 
voor alle lidstaten te beschrijven. Dit doet echter niet af aan de bovenstaande 
analyse. Ongeacht het instrumentarium dat eventueel voor andere lidstaten ter 
beschikking staat, is het aannemelijk dat ook zij geconfronteerd worden met 
een verschil in organisatiestructuur tussen henzelf en hun buurlanden, hetgeen 
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deze samenwerking kan belemmeren. Daarnaast geldt dat ook in die situaties 
het Europese recht geen succesvolle samenwerking afdwingt (in de zin van de 
totstandkoming van een redelijke en billijke verdeling). Mocht het incidenteel 
wel tot succesvolle samenwerking komen op dit punt, dan is dat in elk geval 
niet de verdienste van de Europese waterregelgeving. Deze laat – ongeacht de 
specifiek samenwerkende lidstaten of waterbeheerders – de optie van falende 
samenwerking open. Hetzelfde geldt voor de nationaalrechtelijke instrumenten 
om te procederen. Ook wat dit betreft zullen er verschillen zijn ten opzichte van 
de Belgische instrumenten en kunnen de instrumenten in andere lidstaten effec-
tiever of minder effectief zijn. Deze instrumenten maken echter geen onderdeel 
uit van de Europese regelgeving en beïnvloeden het oordeel daarover derhalve 
niet. Daarnaast is het aannemelijk dat, wat voor instrumenten deze nationale 
rechtsstelsels ook bieden, deze hoe dan ook lastiger inzetbaar zijn wanneer geen 
verdeling is vastgesteld, dan wanneer hierover wél afspraken zijn gemaakt. Pas 
wanneer er concreet kan worden aangetoond dat een lidstaat buiten zijn redelijk 
en billijk gebruiksdeel is gegaan, kan echt effectief tegen grensoverschrijdende 
verontreiniging worden geprocedeerd. Dit geldt ook voor de optie om te proce-
deren op basis van het internationale recht.

Resumerend kan gesteld worden dat het Europese recht geen regeling bevat om 
te komen tot een redelijke en billijke verdeling van de verontreinigingsruimte. In 
de huidige situatie hangt alles af van samenwerking tussen oeverstaten om hier 
vorm aan te geven. Komen de lidstaten tot een verdeling, dan bevat het Europese 
recht elementen om deze ook te effectueren (door zowel lidstaten het recht te ge-
ven op ten minste hun redelijk en billijk gebruiksdeel als het recht op ten hoogste 
dat deel). Hoewel het een prima idee is om middels samenwerking deze verde-
ling vast te stellen (dit wordt ook geadviseerd door het Verdrag van Helsinki), 
verplicht het Europese recht niet tot deze samenwerking en geeft het evenmin 
aan hoe deze dienaangaande moet verlopen (namelijk met gebruikmaking van 
de criteria van het VN-waterlopenverdrag). Momenteel faalt de samenwerking 
op dit punt dan ook en het Europese recht stelt daar geen effectief en uitgewerkt 
oplossingsmechanisme tegenover.

Het Europese waterrecht vormt dus een onvoldoende implementatie van het 
internationale waterrecht en dat is een gemiste kans. Het Europese recht heeft 
immers veel meer potentie; een juiste en volledige omzetting in de richtlijnen 
zou leiden tot een handhaafbaar en effectief systeem van stroomgebiedbeheer. 
Waar het internationale recht niet altijd een goed handhaafbare stok achter de 
deur kan bieden om tot een verdeling te komen, heeft het Europese recht wel de 
kracht om in dat soort mechanismen voorzien. In de volgende paragraaf wordt 
bezien hoe de huidige situatie verbeterd kan worden door gebruik te maken van 
de mogelijkheden die het Europese recht biedt.
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5  Noodzakelijke verbeteringen

Uit de vorige paragraaf volgt dat de Europese waterregelgeving momenteel een 
effectief en uitgewerkt mechanisme mist om te zorgen dat voldaan wordt aan de 
eisen van goed stroomgebiedbeheer. Deze paragraaf beschrijft hoe deze situatie 
verbeterd kan worden.

Wat in feite nodig is, is een systeem dat ertoe leidt dat de oeverstaten in een 
stroomgebied samen zorgen voor een redelijke en billijke verdeling. Zij moeten 
dit doen volgens een procedure die voldoet aan de eisen die het internationale 
recht stelt aan de procedurele billijkheid van een verdelingsprocedure. Daarnaast 
is een mechanisme nodig, een stok achter de deur, dat deze verdeling alsnog 
bewerkstelligt zodra samenwerking onverhoopt toch niet tot het gewenste re-
sultaat leidt. Deze twee elementen samen verzekeren dat een verdeling van de 
verontreinigingsruimte wordt vastgesteld, zoals geëist wordt door het Verdrag 
van Helsinki. Niet voor niets stelt dat verdrag in artikel 7 dat de partijen bij het 
verdrag passende internationale inspanningen ondersteunen om regels, normen 
en procedures op te stellen op het gebied van verantwoordelijkheid en aanspra-
kelijkheid. In het huidige systeem is de verantwoordelijkheid om te komen tot 
een redelijke en billijke verdeling nergens expliciet neergelegd. Hier moet veran-
dering in komen; deze verantwoordelijkheid moet érgens liggen. Zoals hieronder 
uiteengezet wordt, zou ze primair bij de lidstaten moeten liggen, maar ze moet 
ergens anders gelegd worden als zij er niet uitkomen. In dat geval zou een hogere 
autoriteit ervoor moeten zorgen dat een verdeling alsnog tot stand komt. Deze 
autoriteit moet dan ook de nodige bevoegdheden hebben om zijn taak te kunnen 
uitvoeren.

Op deze manier kan een mechanisme geboden worden om de huidige gebreken 
in het Europese waterrecht te verhelpen. De elementen hiervan worden hieron-
der uiteengezet. Is een verdeling eenmaal vastgesteld met behulp van dit me-
chanisme, dan bevat het Europese recht vervolgens de noodzakelijke elemen-
ten om deze ook te effectueren. Door zowel lidstaten het recht te geven op ten 
minste hun redelijk en billijk gebruiksdeel als het recht op ten hoogste dat deel 
(zie de vorige paragrafen) zou een situatie gecreëerd kunnen worden waarbij 
de lidstaten blijven binnen hun redelijk en billijk gebruiksdeel, onnodige grens-
overschrijdende verontreiniging voorkomen wordt en de waterkwaliteit zo vol-
doende bescherming geniet. In dat geval zou pas echt sprake zijn van een goed 
stroomgebiedbeheer.

5.1  Uitgangspunt: samenwerking als meest gerede weg

Als uitgangspunt geldt dat een verdeling van de verontreinigingsruimte op ba-
sis van samenwerking tussen oeverstaten in een stroomgebied in beginsel een 
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goede manier is om te komen tot een redelijk en billijk resultaat. De oeverstaten 
beschikken immers zelf in de eerste plaats over de informatie op basis waarvan 
een verdeling binnen een stroomgebied tot stand moet komen (zoals gegevens 
over hun sociale en economische behoeften, de van de waterloop afhankelijke 
bevolking, enz.). Ook uit het internationale gewoonterecht volgt dat de oever-
staten overleggen in een geest van samenwerking om deze verdeling vast te stel-
len (art. 6 lid 2 VN-waterlopenverdrag). Hiernaast verdient het opmerking dat 
deze oplossing past in de geest van de Kaderrichtlijn water. In deze richtlijn ligt 
immers reeds een sterke nadruk op samenwerking en wordt het aan de lidsta-
ten overgelaten veel van de specifieke eisen voor hun waterlichamen zelf vast te 
stellen. Deze nadruk op samenwerking is evenwel niet ver genoeg doorgevoerd, 
door geen vorm te geven aan een procedure die moet leiden tot een redelijke 
en billijke verdeling. De lidstaten moet dus een resultaatsverplichting worden 
opgelegd om een verdeling vast te stellen en wel volgens de criteria van het VN-
waterlopenverdrag.

Het is niet nodig/effectief om deze verdeling in eerste instantie op centraal 
Europees niveau te regelen. Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd vermeld, is er im-
mers geen onafhankelijk criterium om vast te stellen hoe een redelijke en billijke 
verdeling eruitziet. Per land en per stroomgebied is immers sprake van zeer uit-
eenlopende situaties die aanleiding kunnen geven tot zeer uiteenlopende ver-
delingen. Op Europees niveau ontbreekt momenteel de capaciteit en de kennis 
om voor elk stroomgebied een verdeling vast te stellen. De lidstaten zijn hierbij 
onmisbaar.

5.2  Een redelijke en billijke procedure 

Om een redelijke en billijke verdeling vast te kunnen stellen, moet sprake zijn van 
een redelijke en billijke procedure. Op grond van het internationaal gewoonte-
recht, moet deze procedure voldoen aan een aantal eisen, die verwoord zijn in 
artikel 6 van het VNwaterlopenverdrag. Zo moet rekening gehouden worden 
met de factoren die daar zijn opgesomd, dienen alle relevante factoren gezamen-
lijk te worden bestudeerd en moet ook de conclusie gebaseerd worden op basis 
van alle factoren tezamen. Het gewicht dat daarbij aan elke factor moet worden 
toegekend, wordt bepaald door het belang daarvan in verhouding tot het belang 
van de andere factoren.

Oeverstaten in een stroomgebied moeten dus verplicht worden deze procedure 
op gepaste wijze te doorlopen en te komen tot concrete afspraken op dit punt. 
Hoewel betoogd zou kunnen worden dat een verdragsconforme uitleg van de 
huidige samenwerkingsverplichtingen al leidt tot de conclusie dat lidstaten ver-
plicht zijn in hun samenwerking een verdeling vast te stellen, reikt deze verde-
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ling zeker niet zover dat het om een resultaatsverplichting gaat en is deze in-
vulling van de verplichting ook voor de waterbeheerder momenteel praktisch 
onkenbaar uit de huidige richtlijntekst.

Het verdient derhalve aanbeveling lidstaten (strenger dan nu) expliciet te ver-
plichten om bij internationale stroomgebieden te komen tot een gemeenschap-
pelijk stroomgebiedbeheerplan waarin verdelingsafspraken worden vastgelegd, 
zonder de optie open te laten dat zij daar niet in slagen. Daarbij kan in de KRW 
vastgelegd worden dat de procedure van het VN-waterlopenverdrag gevolgd 
moet worden.

Nadat een verdeling is vastgesteld, kan middels het bestaande systeem van moni-
toringverplichtingen betrekkelijk eenvoudig worden vastgesteld of deze verde-
ling wordt nageleefd. Er wordt immers toch al aan alle grenzen gemeten wat de 
waterkwaliteit is.

5.3  Een stok achter de deur

5.3.1  Een stok achter de deur om een verdeling vast te stellen

Zoals gezegd bestaat altijd nog de optie dat lidstaten er niet in slagen om tot een 
vaststelling van de verdeling te komen. Ook indien het verplicht is, is het mogelijk 
dat samenwerking faalt. In dat geval zal er een stok achter de deur moeten zijn. 
Het is in theorie mogelijk om in dat geval het Hof van Justitie in te schakelen, 
maar dat lijkt niet de meest voor de hand liggende optie. Zoals reeds bleek in 
paragraaf 2.1.2 van hoofdstuk 6, zijn lidstaten niet snel geneigd elkaar voor de 
rechter te dagen, omdat dit politiek gevoelig ligt. Daarnaast geldt dat de rechter 
niet de meest geschikte instantie is om zelf een verdeling vast te stellen. Bij het 
ontbreken van een onafhankelijk criterium voor welke verdeling billijk is, is dit 
immers geen juridische beslissing, maar een politieke keuze. Het Hof kan in we-
zen de lidstaten slechts terugverwijzen naar de onderhandelingstafel, hetgeen er 
niet voor zal zorgen dat op korte termijn een verdeling tot stand komt.

Een andere optie is het inschakelen van een Europese bestuurlijke autoriteit, die 
alsnog een verdeling kan afdwingen. In de KRW is al een aanzet gegeven tot het 
inschakelen van een hogere autoriteit. Zoals in hoofdstuk 5 aan de orde kwam, 
kan op grond van artikel 12 KRW een lidstaat die een probleem constateert dat 
voor zijn waterbeheer gevolgen heeft, maar niet door die lidstaat kan worden 
opgelost, de Commissie inschakelen. Deze actie is echter niet verder uitgewerkt 
onder het huidige Europese recht; lid 2 bepaalt slechts dat de Commissie bin-
nen zes maanden reageert, zonder aan te geven op welke manier dat gebeurt en 
welke gevolgen dat heeft.
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Bij het maken van een regeling waarbij een hogere autoriteit een verdeling vast-
stelt wanneer de lidstaten daar zelf niet uitkomen, lijkt het dus de meest gerede 
weg om de Commissie deze rol te laten vervullen. Hiervoor kan simpelweg aan-
gesloten worden bij het al bestaande artikel 12 KRW. Een andere mogelijkheid 
zou kunnen zijn om voor dit doel een aparte Europese stroomgebiedenautoriteit 
in het leven te roepen die – meer dan de Commissie – de capaciteit en de ex-
pertise heeft om deze verdelingen vast te stellen. Hiermee wordt niet bedoeld 
dat er voor ieder stroomgebied een aparte autoriteit moet komen, maar dat er 
één autoriteit is die voor álle stroomgebieden een verdeling kan vaststellen. 
Waarschijnlijk zal praktisch gezien het oprichten van zo een geheel nieuw orgaan 
echter een brug te ver zijn. In eerste instantie lijkt het aanbevelingswaardiger om 
de Commissie deze rol toe te wijzen. Dit zou in elk geval een minder ingrijpende 
wijziging van de regelgeving tot gevolg hebben.

De Commissie is bij de vaststelling van een verdeling nog steeds afhankelijk van 
de oeverstaten en de gegevens en argumenten die zij aandragen. Zoals gezegd 
ontbreekt een onafhankelijk criterium op basis waarvan vastgesteld kan worden 
wanneer een verdeling redelijk en billijk is. Ook een hogere autoriteit zal dus de 
factoren van het VN-waterlopenverdrag in een juiste procedure moeten afwegen. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat de Commissie reeds op grond van artikel 5 
KRW over een groot deel van deze informatie beschikt. Deze informatie zou dus 
aangevuld moeten worden met de gegevens die vereist zijn volgens het Verdrag 
van Helsinki.

Om goed te kunnen functioneren, zullen aan deze hogere autoriteit enkele nieu-
we bevoegdheden moeten worden toegekend. Ten eerste moet deze kunnen be-
schikken over de gegevens van de lidstaten ten aanzien van de factoren van het 
VN-waterlopenverdrag op basis waarvan een verdeling kan worden vastgesteld. 
Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door een uitbreiding van artikel 5 KRW. 
De autoriteit moet de lidstaten dan ook kunnen verplichten deze gegevens te 
verstrekken. Daarnaast moet de autoriteit bevoegd worden gemaakt een vastge-
stelde verdeling vast te leggen in stroomgebiedbeheerplannen, om op die manier 
bindende normen voor de lidstaten te creëren.

Het spreekt voor zich dat hier een vorm van geschillenbeslechting bij hoort; 
hierbij speelt het Hof van Justitie een rol. Indien nodig moet de hogere autori-
teit lidstaten via het Hof kunnen dwingen de benodigde gegevens af te staan. 
Omgekeerd zouden lidstaten die het oneens zijn met een hun opgelegde verde-
ling een gang naar het Hof moeten kunnen maken. In dat geval zou het aanbe-
velenswaardig zijn dat in die procedure de hogere autoriteit en de overige be-
trokken lidstaten een met redenen omkleed rapport in kunnen brengen. Zoals in 
paragraaf 5.2 naar voren kwam, is het Hof niet de meest geschikte instantie om 
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een verdeling vast te stellen, aangezien het geen rechtsvragen betreft, maar een 
politieke keuze. Het is dan ook waarschijnlijk dat het Hof een vastgestelde verde-
ling slechts marginaal zal toetsen.

5.3.2  Een stok achter de deur om een verdeling te handhaven

Wanneer een verdeling eenmaal is afgesproken, dient deze ook gehandhaafd te 
kunnen worden. Momenteel biedt het Europese recht daarvoor niet de meest 
geschikte instrumenten en mechanismen.

Ten eerste moet overduidelijk zijn dat de lidstaten gehouden zijn aan de afspra-
ken over verdeling die in stroomgebiedbeheerplannen zijn neergelegd. Nu kan 
een lidstaat zich nog beroepen op de uitzonderingsbepalingen van de richtlij-
nen of op overmacht of absolute materiële onmogelijkheid, om zo toch onder 
het halen van de kwaliteitseisen uit te komen. Hoewel er ruimte moet blijven 
voor omstandigheden waar een lidstaat niets aan kan doen, of voor belangen die 
zwaarder wegen, moet wel de afgesproken verdeling een remmende factor vor-
men op een beroep op uitzonderingsbepalingen. Deze bepalingen zouden dan 
ook niet – zoals nu het geval is – een uitzondering mogelijk moeten maken op 
de Europese kwaliteitseisen, maar op de (vaak strengere) eisen die gesteld zijn 
aan de eigen verontreinigingsruimte. De lidstaten moeten elkaar immers niet 
in moeilijkheden brengen met een beroep op deze rechtvaardigingsgronden. 
Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de formulering van de uitzonderings-
bepalingen in de richtlijnen, waarbij immers meestal vermeld is dat het gebruik 
ervan niet het bereiken van de doelstellingen in de rest van het stroomgebied in 
gevaar mag brengen.

Wat betreft een beroep op de uitzonderingsbepaling voor grensoverschrijdende 
verontreiniging (art. 6 lid 1 RPS), verdient het aanbeveling om vast te leggen dat 
deze slechts geldig is voor zover een lidstaat zelf binnen zijn eigen redelijk en 
billijk gebruiksdeel blijft. Omgekeerd verdient het aanbeveling om deze uitzon-
deringsbepaling van artikel 6 lid 1 RPS beschikbaar te maken voor alle in dit 
onderzoek als relevant bestempelde resultaatsverplichtingen. Er is geen reden 
waarom dit alleen voor chemie zou moeten gelden. Ook dit leidt tot een billijker 
verdeling tussen lidstaten.

Hiernaast bleek in de voorgaande hoofdstukken dat het Europese recht momen-
teel niet heel veel expliciete duidelijkheid geeft over hoe de lidstaten onderling 
verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Europese eisen. De waterkwali-
teitseisen gelden slechts voor elke lidstaat voor zijn eigen grondgebied. Voor wat 
dient te gebeuren indien een overschrijding in de ene lidstaat de schuld is van 
een andere lidstaat, is geen concrete regel gegeven.
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Indien bijvoorbeeld Nederland door de Commissie in een inbreukprocedure 
voor het Hof wordt gebracht omdat hier waterkwaliteitseisen niet zijn bereikt, 
terwijl dat eigenlijk een gevolg is van een overschrijding in Duitsland of België, is 
er nu geen praktische manier om dat op te lossen.

Ten eerste zou het expliciet mogelijk moeten zijn dat Nederland in dat geval als 
rechtvaardigingsgrond aanvoert dat de overschrijding te wijten is aan een over-
schrijding van de verdelingsafspraken door een andere lidstaat. Artikel 6 lid 1 
RPS maakt dit mogelijk, helemaal wanneer deze – zoals hierboven werd aanbe-
volen – van toepassing is op alle relevante resultaatsverplichtingen. Het zou ech-
ter bijzonder onpraktisch zijn, indien de Commissie in dat geval een nieuwe pro-
cedure zou moeten starten tegen de andere lidstaat. Ten eerste omdat dit jaren 
kan duren en die lidstaat ook weer zijn eigen verweren kan hebben, ten tweede 
omdat er natuurlijk ook sprake kan zijn van een gedeelde schuld. De overschrij-
ding van de waterkwaliteitseisen kan immers ook zowel aan Nederland als aan 
de andere lidstaat te wijten zijn.

Om deze redenen is het goed te denken over het creëren van een mogelijkheid 
om ook andere lidstaten in een reeds opgestarte procedure te laten betrekken. 
Dit zou ook meer recht doen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die oe-
verstaten hebben voor het beheer van een internationaal stroomgebied. Zij staan 
dan immers gezamenlijk voor de rechter om uit te leggen waarom de waterkwa-
liteit in hun stroomgebied niet voldoende beschermd is.

Hoewel het op grond van artikel 40 van het Statuut van het Hof van Justitie wel 
mogelijk is dat een lidstaat (of een instelling van de Unie) zich voegt in een lopen-
de procedure voor het Hof, biedt het huidige Europese procesrecht geen voorzie-
ning om, op verzoek van een ander, een lidstaat bij een procedure te betrekken. 
Het Statuut en het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie ma-
ken hier in elk geval geen melding van.

Aangezien het wellicht nodig is om het Unieverdrag te wijzigen om dit mogelijk 
te maken en dit derhalve een vergaande ingreep is, zal dit punt niet als aanbeve-
ling worden opgenomen in het volgende hoofdstuk. Het is evenwel goed om de 
mogelijkheden op dit punt nader te verkennen.
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Hoofdstuk 9: Conclusies & aanbevelingen

1  Conclusie

De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag lag, luidde:

Voldoet de Europese waterregelgeving aan de eisen die gesteld worden aan goed 
stroomgebiedbeheer, te weten een redelijke en billijke verdeling van de verontreini-
gingsruimte en een voldoende bescherming van de waterkwaliteit?

Op basis van de analyse van hoofdstuk 8 kan gesteld worden dat er – vanuit de op-
tiek van goed stroomgebiedbeheer – het nodige mis is met de huidige Europese 
regelgeving. In antwoord op de probleemstelling van dit onderzoek is mijn con-
clusie dan ook dat de Europese waterregelgeving niet voldoet aan de eisen die 
gesteld worden aan goed stroomgebiedbeheer.

Hoewel – net als in het internationale recht – het Europese recht een verdeling 
van de verontreinigingsruimte eist die redelijk en billijk is, is de concrete verde-
ling niet geregeld in de Europese regelgeving, maar blijkbaar aan de oeverstaten 
van de verschillende lidstaten overgelaten. Zoals Van Rijswick stelt: ‘de stroom-
gebiedbenadering [sluit] niet aan bij het algemene Europese systeem dat ver-
plichtingen rusten op individuele lidstaten en niet op de gezamenlijke lidstaten 
binnen een grensoverschrijdend stroomgebied’.1 De lidstaten zullen hier in hun 
samenwerkingsinspanningen dus zelf afspraken over moeten maken, zonder dat 
zij hiertoe verplicht worden en zonder dat bepaald is op welke wijze zij dat moe-
ten doen. Goede afspraken zijn hard nodig, want in gevallen waarin snel sprake 
is van cumulatie, geldt immers dat alleen als de bovenstroomse oeverstaten zich-
zelf beperken in het gebruik van de verontreinigingsruimte er een situatie kan 
zijn waarin die ruimte billijk verdeeld is en tevens de waterkwaliteit afdoende 
beschermd wordt. Doen zij dit niet, dan leidt dit ofwel tot een niet-billijke verde-
ling, ofwel tot een gebruik van uitzonderingsbepalingen door benedenstroomse 
oeverstaten, waarbij de waterkwaliteit duidelijk niet gebaat is. Hierover dient 
derhalve overlegd te worden.

1 Van Rijswick 2008b, p. 39.
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Overleg door de oeverstaten binnen een stroomgebied is op zich een goede ma-
nier om de verdeling te bewerkstelligen. Wanneer de oeverstaten hier echter niet 
in bevredigende mate in slagen, heeft dat tot gevolg dat de waterkwaliteit onder 
druk komt te staan en er politieke spanningen tussen lidstaten kunnen ontstaan. 
Dat samenwerking succesvol zal zijn is geenszins een gegeven. Ten minste be-
staat er in het huidige systeem een theoretische mogelijkheid dat lidstaten er niet 
uitkomen, of dat een dusdanig frequent beroep op uitzonderingsbepalingen no-
dig is, dat de doelstellingen in ruime mate niet in het hele stroomgebied gehaald 
worden. Hoewel het Europese recht de optie van falende samenwerking blijkt 
te onderkennen, is niet voorzien in een concreet en effectief conflictoplossings-
mechanisme. Wanneer als uitgangspunt wordt aangenomen dat samenwerking 
een noodzakelijke voorwaarde is voor het welslagen van de richtlijn, moet toch 
worden aangenomen dat het dan vereist is dat die samenwerking ook effectief is.

Wel kan gezegd worden dat het Europese recht mechanismen bevat om te zorgen 
dat lidstaten gebruik kunnen maken van hun redelijk en billijk deel van de ver-
ontreinigingsruimte (middels een beroep op rechtvaardigingsgronden) en daar-
naast om onderling af te dwingen dat de andere lidstaten binnen hun  redelijk 
en billijk gebruiksdeel blijven (middels de inzet van instrumenten en het begin-
sel van loyale samenwerking). Deze mechanismen berusten echter op de inzet 
van instrumenten die veelal achteraf soelaas moeten bieden. Zoals in het vorige 
hoofdstuk is aangegeven, is dit mechanisme niet effectief in het kader van de lan-
getermijnplanning die voor succesvol waterbeheer noodzakelijk is.

De huidige regelgeving mist kortom een systeem dat ervoor zorgt dat de samen-
werking ook succesvol is of dat deze verdeling alsnog effectief bewerkstelligt 
 zodra samenwerking niet tot het gewenste resultaat leidt.2

Het ontbreken van zo’n juridisch mechanisme om de verdelingsvraag van het 
stroomgebiedbeheer vorm te geven, is een slechte zaak. Het is goed om een 
 governancebenadering te hanteren om oeverstaten in staat te stellen zelf verant-
woorde keuzes te maken over verdelingsvraagstukken, normstelling en andere 
aspecten van coördinatie. Maar wel dienen de juiste randvoorwaarden gecreëerd 
te worden om de samenwerking effectief te laten zijn. Het recht is juist nodig als 
lidstaten niet op hetzelfde spoor zitten. Op die momenten is er een stok achter 
de deur nodig. Het ontbreken daarvan kan tot zeer ongewenste situaties leiden.

2 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er natuurlijk wél een juridische stok achter de deur is zodra 
oeverstaten afspraken hebben gemaakt en er een probleem is met de nakoming daarvan. In dat 
geval geldt dat de lidstaten wel degelijk juridisch gebonden zijn aan de in stroomgebiedbeheerplan-
nen en maatregelenprogramma’s gemaakte afspraken en dat de nakoming daarvan ook kan worden 
afgedwongen.
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Wat dit betreft kan er een parallel getrokken worden met de huidige Europese 
financiële crisis. Met de invoering van de euro als gezamenlijke munteenheid en 
door intensieve onderlinge investeringen en leningen, is een situatie ontstaan 
waarin er sprake is van een sterke(re) onderlinge afhankelijkheid tussen de lid-
staten op economisch vlak dan eerder het geval was. De economieën van de lidsta-
ten zijn voor een groot deel afhankelijk van onderlinge coördinatie op  financieel 
gebied en het naleven van begrotingsafspraken door de lidstaten. Wanbeleid in 
één van de eurolanden, kan grote risico’s meebrengen voor de overige lidstaten.

Tot het begin van de financiële crisis, werd ervan uitgegaan dat de lidstaten mid-
dels onderling overleg tot een goede coördinatie zouden komen en dat op ba-
sis van vrijwilligheid de regels nageleefd zouden worden, omdat iedereen het 
gemeenschappelijk belang ervan zou inzien. Het nieuws van de afgelopen jaren 
wijst uit, dat deze strategie overduidelijk niet gewerkt heeft. Lidstaten hebben 
zich niet op basis van vrijwilligheid aan de Europese regels gehouden, hetgeen 
heeft geleid tot een wijdverspreide financiële problematiek. Nu deze tekortko-
ming zo overduidelijk aan de oppervlakte is gekomen, wordt haast unaniem 
gepleit voor een duidelijkere verankering van verantwoordelijkheden en ver-
plichtingen met een bijbehorend sanctiemechanisme. Regeringsleiders zijn hard 
bezig te zorgen dat deze ‘stok achter de deur’ juridisch beter vastgelegd wordt en 
dat lidstaten gedwongen kunnen worden de regels na te leven.

Ook in het waterbeheer is een juridisch mechanisme voor conflictoplossing hard 
nodig. Wanneer straks de tijd is gekomen om te voldoen aan de eisen van de 
KRW, kan het feit dat dit is nagelaten in de huidige regelgeving, de achilleshiel 
blijken te zijn van de Europese stroomgebiedbenadering.

Hier kan nog vermeld worden dat deze conclusie bredere geldigheid heeft dan 
alleen ten aanzien van waterverontreiniging. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, 
vertonen ook andere vormen van grensoverschrijdende waterproblematiek gro-
te overeenkomsten met de in dit onderzoek behandelde problemen. De focus op 
verontreiniging diende slechts als noodzakelijke praktische afbakening bij het 
verrichten van dit onderzoek. Ook bij bijvoorbeeld waterkwantiteitskwesties 
(zowel overstromingen als droogte) is het van belang dat binnen stroomgebie-
den afspraken worden gemaakt over een verdeling van de gebruiksruimte. Een 
gebrek aan deze afspraken kan ook daar tot problemen leiden en een juridische 
stok achter de deur is derhalve ook daar gewenst. In de kern gaat het immers om 
soortgelijke problemen.
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2  Deelconclusies

Naast het hierboven vermelde antwoord op de probleemstelling zijn in de voor-
gaande hoofdstukken nog enkele andere conclusies getrokken die ook hier het 
vermelden waard zijn. Zij worden hier slechts kort opgesomd en bij elke conclu-
sie wordt verwezen naar het hoofdstuk waaruit deze voortkomt. Voor een na-
dere onderbouwing wordt de lezer verwezen naar de betreffende hoofdstukken.

Hoofdstuk 2:
 • De begrippen inspannings- en resultaatsverplichting zijn erg ingewikkeld en 

voor veel lidstaten en waterbeheerders is onduidelijk wat ze precies inhouden.
 • Op basis van een analyse van jurisprudentie kan afgeleid worden dat een in-

spanningsverplichting vereist dat een lidstaat alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen neemt, terwijl een resultaatsverplichting vereist dat alle feitelijk 
mogelijke maatregelen worden getroffen.

 • Het belangrijkste verschil tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen 
ligt in de excuses die lidstaten kunnen aanvoeren ter rechtvaardiging van het 
niet-bereiken van het beoogde resultaat. In het geval van een inspannings-
verplichting bepaalt de rechter, op basis van de argumenten van partijen, of 
de lidstaat in redelijkheid niet gehouden was tot het nemen van meer maat-
regelen; in het geval van een resultaatsverplichting wordt dit bepaald door de 
opsteller van de regelgeving waarin de verplichting vervat is, namelijk door 
het vastleggen van de uitzonderingsbepalingen.

 • Op basis van het in hoofdstuk 2 gepresenteerde stappenplan kunnen richt-
lijnbepalingen gekwalificeerd worden als inspannings of resultaatsverplich-
tingen.

 • Het beginsel van loyale samenwerking eist dat lidstaten geen maatregelen ne-
men die het nakomen van de Europese eisen in andere lidstaten onmogelijk 
maken. Er is onder het huidige recht echter geen verplichting om te zorgen 
dat in andere lidstaten aan de eisen wordt voldaan.

Hoofdstuk 3:
 • Hoewel de KRW beoogt meer consistentie en helderheid te brengen in de 

Europese waterregelgeving door deze te harmoniseren en te integreren, is 
de helderheid van het Europese waterrecht verminderd door de introductie 
van het governancemodel, de introductie van nieuwe normen en het hanteren 
van een nieuwe formulering van verplichtingen. Dit heeft ertoe geleid dat veel 
waterbeheerders niet weten aan welke eisen zij moeten voldoen.
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Hoofdstuk 4:
 • Ook waterbeheerders hebben de plicht om de Europese waterkwaliteitseisen 

na te leven.
 • Ook waterbeheerders kunnen – naar nationaal recht – geconfronteerd wor-

den met een boete wegens het niet-naleven van de Europese eisen.

Hoofdstuk 5:
 • Samenwerking is te prefereren boven procederen, omdat op die manier veel 

beter aan de Europese eisen kan worden voldaan.
 • Hoewel niet allemaal even effectief, bestaan er veel instrumenten op basis 

waarvan grensoverschrijdend kan worden samengewerkt, zowel tussen lid-
staten als tussen waterbeheerders.

 • De samenwerkingscommissies op lidstaatniveau ontberen – op de Interna-
tio nale Commissie ter Bescherming van de Rijn na – de bevoegdheid om 
de partijen bindend op te dragen bepaalde maatregelen te treffen. Dit kan 
een belemmering zijn voor effectieve samenwerking. Hetzelf de geldt voor 
samen werking op decentraal niveau in de Permanente Nederlands-Duitse 
Grenswatercommissie of binnen een EGTS.

 • Om samenwerking succesvol te laten zijn, is binnen lidstaten een goede af-
stemming vereist tussen de waterbeheerders en de nationale regering.

 • Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer tussen lidstaten 
en waterbeheerders faalt – ondanks de beschikbaarheid van instrumenten – 
dankzij een verschil in organisatiestructuur aan weerszijden van de grens en 
vooral ook omdat het Europese recht geen harde verplichting kent om deze 
samenwerking succesvol te laten zijn.

Hoofdstuk 6:
 • De inbreukprocedure op grond van het Europese recht wordt door lidstaten 

slechts zeer zelden als instrument gebruikt. Daarnaast mist het instrument 
een zekere effectiviteit wanneer het ingezet wordt door de Commissie.

 • Hoewel een schending van de verplichtingen uit het internationale recht aan-
gaande internationale stroomgebieden kan leiden tot een plicht tot schadever-
goeding, staat het lidstaten vaak niet vrij om een internationale  rechter aan te 
zoeken in geschillen met andere lidstaten op het gebied van het  waterbeheer.

 • De verhouding tussen het schadeverbod en het beginsel van een redelijk en 
billijk gebruik van een stroomgebied moet aldus gezien worden dat veroor-
zaakte schade een van de factoren vormt op basis waarvan vastgesteld kan 
worden wat een redelijk en billijk gebruik van de waterloop is. Daarbij geldt 
dat aan deze factor wel wat meer gewicht kan worden toegekend dan aan de 
overige factoren en dat het niet op gelijke voet daarmee staat.
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 • Het Europese recht is veel instrumenteler dan het internationale recht ten 
aanzien van internationale waterlopen en mist leidende uitgangspunten voor 
een gemeenschappelijk stroomgebiedbeheer.

Hoofdstuk 7:
 • Nederlandse waterbeheerders hebben bijna ten aanzien van alle in dit boek 

beschreven Vlaamse instrumenten rechtsingang.
 • Het is mogelijk voor Nederlandse waterbeheerders om de vaststelling van 

Vlaamse waterkwaliteitseisen te beïnvloeden in een verplicht overleg en ver-
volgens – indien nodig – deze aan te vechten bij de Belgische Raad van State. 
Hierbij zou dan kunnen worden aangevoerd dat deze eisen in strijd zijn met 
het Europese recht of met het internationaalrechtelijke schadeverbod.

 • Nederlandse waterbeheerders hebben tevens de mogelijkheid om Vlaamse 
vergunningen aan te vechten. Hierbij staat groot aantal beroepsmogelijkhe-
den open. Indien deze falen kan schadevergoeding gevorderd worden. Hierbij 
staat in beginsel alleen een procedure voor de Belgische rechter open en 
zal een procedure voor de Nederlandse rechter waarschijnlijk vastlopen op 
de volkenrechtelijke immuniteit van jurisdictie van een gedaagde Belgische 
overheid.

 • Ook tegen een schadeveroorzakende particulier kan een scala aan instru-
menten worden ingezet, zoals het verzoeken om maatregelen, het verzoeken 
om handhaving en het eisen van schadevergoeding. Bij dit laatste instrument 
geldt dat een verleende vergunning de schadeveroorzaker niet vrijwaart van 
een plicht tot schadevergoeding.

 • In een schadevergoedingszaak voor de Belgische rechter zal deze zich be-
voegd verklaren over het geschil te oordelen. Het is evenwel nog onduidelijk 
of hij op de vordering Belgisch of Nederlands recht zal toepassen.

3  Aanbevelingen

Op basis van de conclusie van paragraaf 1 en voortbouwend op de analyse van 
hoofdstuk 8, kom ik tot een aantal aanbevelingen die ik hieronder nader toelicht.

1. Neem in artikel 13 KRW een resultaatsverplichting op voor lidstaten binnen 
een internationaal stroomgebied om daadwerkelijk internationale stroomge-
biedbeheerplannen vast te stellen.

2. Neem in datzelfde artikel een verplichting op om in die plannen afspraken te 
maken over de verdeling van de verontreinigingsruimte.

3. Neem in de KRW een procedure op die aangeeft dat hierbij op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met de factoren die het VN-waterlopenverdrag 
noemt, zodanig dat sprake is van een procedure die tot een redelijke en 
 billijke verdeling kan leiden.
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4. Geef de Commissie de bevoegdheid om – indien geen afspraken over de verde-
ling worden gemaakt – zelf, op basis van de argumenten van de  oeverstaten, 
een verdeling vast te stellen.

5. Geef in richtlijnenbepalingen duidelijk aan of sprake is van een inspannings 
of een resultaatsverplichting en hanteer hierbij een consistente terminologie.

6. Leg vast dat een beroep op de rechtvaardigingsgronden slechts een afwijking 
toestaat ten opzichte van het eigen redelijk en billijk gebruiksdeel en niet ten 
opzichte van de (ruimere) op Europees niveau vastgestelde eisen. Leg tevens 
vast dat de uitzonderingsbepaling voor grensoverschrijdende verontreini-
ging van artikel 6 lid 1 RPS slechts geldig is voor zover een lidstaat zelf binnen 
zijn eigen redelijk en billijk gebruiksdeel blijft.

7. Maak de uitzonderingsbepaling van artikel 6 lid 1 RPS beschikbaar voor alle 
in dit onderzoek als relevant bestempelde resultaatsverplichtingen.

3.1  Aanbeveling 1

Het verdient aanbeveling in artikel 13 KRW een resultaatsverplichting op te ne-
men voor lidstaten in een internationaal stroomgebied om daadwerkelijk inter-
nationale stroomgebiedbeheerplannen vast te stellen.

Om aanbeveling 2 te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat binnen een in-
ternationaal stroomgebied gemeenschappelijke stroomgebiedbeheerplannen 
worden vastgesteld. Aangezien de huidige inspanningsverplichting onvoldoende 
blijkt te werken om tot dit beoogde resultaat te komen, dient deze – bij voorkeur 
in hetzelfde artikel – als een resultaatsverplichting te worden geformuleerd.

3.2  Aanbeveling 2

Het verdient aanbeveling om in artikel 13 KRW een verplichting op te nemen 
voor lidstaten om in de internationale stroomgebiedbeheerplannen afspraken te 
maken over de verdeling van de verontreinigingsruimte.

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is het essentieel dat een verdeling 
van de verontreinigingsruimte wordt vastgesteld. Daar is ook aangegeven dat de 
meest gerede weg om deze te bewerkstelligen is via samenwerking tussen de 
oeverstaten. De oeverstaten beschikken immers zelf in de eerste plaats over de 
informatie op basis waarvan een verdeling binnen een stroomgebied tot stand 
moet komen (zoals gegevens over hun sociale en economische behoeften, de van 
de waterloop afhankelijke bevolking, enz.).
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3.3  Aanbeveling 3

Het verdient aanbeveling om in de KRW een procedure op te nemen die aangeeft 
dat de lidstaten bij het opstellen van een verdeling van de verontreinigingsruimte 
op gepaste wijze rekening houden met de factoren die het VN-waterlopenverdrag 
noemt.

Zoals reeds in de inleiding is gemeld, dient de procedure op basis waarvan de 
verdeling tot stand komt, redelijk en billijk te zijn. Bij het ontbreken van een on-
afhankelijk criterium dat aangeeft wanneer een verdeling redelijk en billijk is, is 
dit namelijk de beste manier om een redelijke en billijke verdeling tot stand te 
brengen. Zoals in het vorige hoofdstuk nogmaals werd aangegeven, kan daarbij 
het beste aansluiting worden gezocht bij het VN-waterlopenverdrag.

Hierbij kan volstaan worden met het noemen van de factoren van het VN-
waterlopenverdrag, maar beter nog zou het zijn als ook nadere eisen worden 
gegeven over het verloop van de procedure om zo goed mogelijk te waarborgen 
dat deze redelijk en billijk verloopt. Deze eisen kunnen ook aan artikel 13 KRW 
worden toegevoegd of eventueel in een bijlage worden geplaatst.

3.4  Aanbeveling 4

Het verdient aanbeveling om de Commissie de bevoegdheid te geven om – indien 
geen afspraken over de verdeling worden gemaakt – zelf, op basis van de argu-
menten van de oeverstaten, een verdeling vast te stellen.

Zoals is aangegeven in paragraaf 1 en uitvoeriger in het vorige hoofdstuk, dient 
er een mechanisme te zijn dat leidt tot een redelijke en billijke verdeling indien 
samenwerking faalt. Hiervoor komt een hogere autoriteit in aanmerking die 
deze verdeling kan vaststellen. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de 
Commissie hiervoor de meest gerede instantie is.

Omdat ook in dit geval de procedure van het VN-waterlopenverdrag moet wor-
den gevolgd, moet de Commissie de verdeling vaststellen op basis van de argu-
menten en gegevens van de oeverstaten ten aanzien van de relevante factoren.

Om goed te kunnen functioneren, zullen aan deze hogere autoriteit enkele nieuwe 
bevoegdheden moeten worden toegekend. Ten eerste kan gedacht worden aan 
een uitbreiding van artikel 5 KRW, zodanig dat de lidstaten tevens alle overige 
factoren van het VN-waterlopenverdrag aan de Commissie rapporteren. Daaraan 
kan dan tevens de bevoegdheid van de Commissie worden gekoppeld om deze 
gegevens bij lidstaten op te vragen indien zij niet verstrekt worden. Hiernaast 
zal de Commissie de bevoegdheid moeten hebben om vervolgens zelf de inhoud 



Hoofdstuk 9

391

van een stroomgebiedbeheerplan vast te stellen. Het Hof van Justitie dient hier 
een rol te spelen indien geschillen tussen de lidstaten en de Commissie ontstaan.

3.5  Aanbeveling 5

Het verdient aanbeveling om in richtlijnbepalingen duidelijk aan te geven of 
sprake is van een inspannings- of een resultaatsverplichting en hierbij een con-
sistente terminologie te hanteren.

Deze aanbeveling volgt niet rechtstreeks uit het vorige hoofdstuk en is ook niet 
absoluut noodzakelijk om te komen tot een goed stroomgebiedbeheer. In het 
licht van de bestaande rechtsonzekerheid ten aanzien van de verplichtingen uit 
artikel 4 KRW, verdient dit punt evenwel toch aanbeveling.

Uit de hoofdstukken 2 en 3 blijkt dat het lastig kan zijn vast te stellen of een richt-
lijnbepaling een inspannings of een resultaatsverplichting is. Deze kwalificatie 
is evenwel van groot belang voor lidstaten om te kunnen vaststellen waartoe zij 
gehouden zijn. De huidige onduidelijkheid zou sterk kunnen afnemen, indien de 
wetgever verplichtingen zelf als zodanig benoemd en daarbij een consistente ter-
minologie hanteert. Een beter begrip van de aard van de richtlijnverplichtingen 
helpt de lidstaten bij de implementatie en derhalve de nakoming van Europese 
verplichtingen. Hiernaast is een gedeelde visie op deze kwalificatie een belang-
rijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking.

3.6  Aanbeveling 6

Het verdient aanbeveling om vast te leggen dat rechtvaardigingsgronden slechts 
geldig zijn om af te wijken van het eigen redelijk en billijk gebruiksdeel en niet 
ten aanzien van de (ruimere) op Europees niveau vastgestelde eisen. Tevens ver-
dient het aanbeveling dat de uitzonderingsbepaling voor grensoverschrijdende 
verontreiniging van artikel 6 lid 1 RPS slechts geldig is voor zover een lidstaat 
zelf binnen zijn eigen redelijk en billijk gebruiksdeel blijft.

Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangegeven, moet een afgesproken verdeling 
ook afgedwongen kunnen worden. Momenteel kunnen lidstaten nog afwijken 
van waterkwaliteitseisen met een terecht beroep op rechtvaardigingsgronden 
(de vastgelegde uitzonderingsbepalingen of overmacht en absolute materiële 
onmogelijkheid). Dit mag er niet toe leiden dat een afgesproken verdeling onte-
recht niet nageleefd wordt. Hoewel er ruimte moet blijven voor omstandigheden 
waar een lidstaat niets aan kan doen, of voor belangen die zwaarder wegen, moet 
wel de afgesproken verdeling een remmende factor vormen op een beroep op 
uitzonderingsbepalingen. Deze bepalingen zouden dan ook niet – zoals nu het 
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geval is – een uitzondering mogelijk moeten maken op de Europese kwaliteitsei-
sen, maar op de (vaak strengere) eisen die gesteld zijn aan de eigen verontreini-
gingsruimte. Het is duidelijk dat dit pas kan, zodra daadwerkelijk een verdeling 
is vastgelegd. Voor artikel 6 lid 1 RPS geldt dat het niet mogelijk mag zijn dat een 
lidstaat zich hierop beroept ter rechtvaardiging van een overschrijding van de 
eisen, terwijl hij zelf ook zijn eigen gebruiksdeel overschrijdt.

Deze aanbevelingen leiden ertoe dat het minder makkelijk is voor lidstaten om 
zich te beroepen op een rechtvaardigingsgrond, hetgeen de waterkwaliteit ten 
goede komt. Tegelijkertijd garandeert een terecht beroep hierop de lidstaat ten 
minste een redelijk en billijk gebruiksdeel van de verontreinigingsruimte.

3.7  Aanbeveling 7

Het verdient aanbeveling om de uitzonderingsbepaling van artikel 6 lid 1 RPS 
beschikbaar te stellen voor alle in dit onderzoek als relevant bestempelde resul-
taatsverplichtingen.

Het zou onrechtvaardig zijn wanneer een lidstaat zich bij een overschrijding van 
de waterkwaliteitseisen niet zou kunnen verweren met het argument dat een 
andere lidstaat daar de oorzaak van is. Dit punt is onderkend door de Europese 
regelgever die een zodanig uitzondering heeft opgenomen voor de eisen ten aan-
zien van prioritaire stoffen. Er is echter geen reden deze uitzonderingsbepaling 
tot die groep verplichtingen te beperken. Deze mogelijkheid moet dan ook gel-
den voor alle in dit onderzoek als relevant aangemerkte resultaatsverplichtingen 
om op die manier bij te dragen aan een billijker verdeling tussen oeverstaten.

4  Aanbevelingen voor waterbeheerders: een checklist

Naast de bovenstaande aanbevelingen die moeten zorgen voor een beter 
Europees waterbeheersysteem, kunnen op basis van dit onderzoek ook aan de 
Nederlandse waterbeheerders een aantal aanbevelingen worden meegegeven, 
die zij onder het huidige systeem ter harte zouden moeten nemen wanneer zij 
geconfronteerd worden met grensoverschrijdende verontreiniging en daardoor 
het risico lopen niet te kunnen voldoen aan de Europese eisen.

Ten eerste enkele aanbevelingen aan de Rijksoverheid. Blijf allereerst ook in de 
huidige situatie streven naar concrete afspraken over de verdeling van de ver-
ontreinigingsruimte. Ook al is er geen Europeesrechtelijke resultaatsverplichting 
die dit afdwingt, misschien lukt het toch om tot afspraken te komen. Mocht dit 
niet lukken, dan dient de Commissie ingeschakeld te worden. Het achterwege 
laten van deze stappen kan ertoe leiden dat bij een eventuele  inbreukprocedure 
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niet terecht een beroep kan worden gedaan op uitzonderingsbepalingen of over-
macht/absolute materiële onmogelijkheid. Hiernaast doet de Nederlandse over-
heid er goed aan om het nationale waterbeheer zó vorm te geven dat ten be-
hoeve van alle nationale waterbeheerders afspraken kunnen worden gemaakt 
met buitenlandse waterbeheerders. Wanneer bijvoorbeeld een waterschap er 
niet in slaagt om een geschikte Belgische onderhandelingspartner te vinden, 
ligt hier ook op Rijksniveau een mogelijkheid en een verantwoordelijkheid. Ten 
slotte dient de regering ook ondersteuning te verlenen aan decentrale overhe-
den bij het eventueel voeren van juridische procedures. Wanneer bijvoorbeeld 
De Dommel zou nalaten om de vergunning aan te vechten, zal de Staat moeten 
inspringen, om een later rechtsgeldig beroep op uitzonderingsmogelijkheden te 
behouden.

Voor decentrale waterbeheerders moet voorop staan dat ook zij moeten blijven 
streven naar grensoverschrijdende samenwerking. Hiernaast moeten zij in nauw 
contact blijven met hun nationale overheid om hun problemen op een hoger ni-
veau aan de kaak te kunnen stellen. Dit kan helpen bij het maken van afspraken 
over een verdeling van de verontreinigingsruimte op lidstaatniveau en bij het 
maken van andere afspraken in bijvoorbeeld de verschillende stroomgebiedcom-
missies. Ook dienen zij te signaleren dat hulp nodig is als geen geschikte samen-
werkingspartner kan worden gevonden. Ten slotte dienen ook zij alle hierboven 
beschreven instrumenten in te zetten die een gang naar de rechter inhouden, om 
zo mogelijk te maken dat Nederland zich achteraf rechtsgeldig op een rechtvaar-
digingsgrond kan beroepen wanneer het door de Commissie voor het Hof van 
Justitie wordt gedaagd. Dat dit ook kan helpen om alsnog het doel te bereiken, 
wordt geïllustreerd door de Dommelcasus waarin onder druk van de procedure 
toch de vergunning van Nyrstar werd aangescherpt (zie ook de volgende para-
graaf). Bij dit alles dient samenwerking echter parallel te worden voortgezet, net 
als De Dommel heeft gedaan. Een eendimensionale aanpak is niet voldoende.

5  De Dommelcasus 2.0

In hoofdstuk 1 werd de Dommelcasus beschreven. Na een opsomming van de 
problemen die waterschap De Dommel tegenkwam, werd gemeld dat in 2010 uit-
eindelijk een einde kwam aan de problematiek, doordat de lozingsnormen voor 
Nyrstar werden aangepast en het waterschap hierdoor minder moeite had te vol-
doen aan de Europese eisen. Het was voor De Dommel evenwel niet makkelijk 
tot deze oplossing te komen; het heeft jaren geduurd voordat de lozingsnormen 
naar tevredenheid werden aangepast. Volgens het waterschap heeft de druk van 
de juridische procedure die het voerde voor de Belgische Raad van State, hierbij 
zeker geholpen. Informeel werd van Vlaamse zijde bevestigd dat de vergunning 
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zonder deze druk inderdaad nooit zou zijn aangescherpt.3 Dit geeft voeding aan 
de gedachte dat samenwerking inderdaad alleen werkt als er een juridische stok 
achter de deur is.

Het waterschap moest met deze problemen omgaan in het hierboven als gebrek-
kig gekwalificeerde Europese systeem van waterregelgeving. Wat als de in dit 
hoofdstuk voorgestelde verbeteringen zouden zijn doorgevoerd? Hoe zou de 
Dommelcasus dan zijn afgelopen?

Ten eerste kan opgemerkt worden dat in dat geval de Dommelcasus mogelijk niet 
eens bestaan zou hebben. Wanneer tussen België en Nederland goede afspraken 
zouden zijn gemaakt over de verdeling van de verontreinigingsruimte, zou dat 
hebben geleid tot een aanscherping van de normen aan Belgische zijde, hetgeen 
het minder waarschijnlijk zou maken dat het water bij het passeren van de grens 
al de Nederlandse normen zou overschrijden.

Mocht België niet mee willen werken aan deze samenwerking, dan staat de 
Commissie klaar om toch een verdeling vast te stellen en is bovendien sprake 
van een schending van een Europese resultaatsverplichting waar België op aan-
gesproken kan worden.

Mocht een verdeling eenmaal tot stand zijn gekomen en mochten de strengere 
Belgische normen desondanks toch geschonden worden, dan staat De Dommel 
ineens een stuk sterker dan nu het geval zou zijn wanneer bijvoorbeeld in België 
net niet een overschrijding van de Europese normen plaatsheeft. Een normover-
schrijding betekent ten eerste een schending van de afspraken in het stroomge-
biedbeheerplan, waarvoor een gang naar het Hof van Justitie mogelijk en kans-
rijk is. Hier kan zowel Nederland als de Commissie op aansturen. België zou zich 
dan ook veel minder makkelijk dan nu het geval is op rechtvaardigingsgronden 
kunnen beroepen (zie aanbeveling 6).

Ook een gang naar de Belgische rechter is dan voor De Dommel erg kansrijk, 
omdat een vergunning bijvoorbeeld veel gemakkelijker te vernietigen zal zijn en 
daarnaast ook – omdat een fout gegeven is – schadevergoeding kan worden ge-
vorderd van zowel de Belgische overheid als een schadeveroorzakend bedrijf. 

Ten slotte zou Nederland zonder enige twijfel een terecht beroep kunnen doen 
op artikel 6 lid 1 RPS wanneer het zelf voor het Hof van Justitie wordt gedaagd 
wegens een overschrijding van de eisen en deze overschrijding slechts het gevolg 

3 Hiernaast heeft het contact met Zinifex zelf volgens De Dommel tevens bijgedragen aan de oplossing, 
doordat dit heeft geleid tot interne technische maatregelen van het bedrijf om de verontreiniging te 
verminderen.
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is van de Belgische inbreuk. Het zal dan immers buiten kijf staan dat België zijn 
afspraken heeft geschonden.

Het lijkt of ze wat trager is gaan stromen,
omdat ik niet zo vaak meer bij haar kom.
Er is nog tijd maar die vliegt pijlsnel om,

aan ons verbond zal vlug een einde komen.
Maar staande op haar oever blijf ik dromen

van vroeger tijden toen de jeugd het won
en ik nog op mijn veerkracht bouwen kon,

de zekerheid die mij bruusk werd ontnomen.
Haar water heeft mij jaar op jaar gezuiverd

van vlekken die verkleefden met mijn ziel
als ik weer eens ten prooi aan deernis viel

om dingen waar een roerig hart van huivert.
Al heeft de Dommel mij haar woord gegeven,

geen mens kan hoop hebben op eeuwig leven.4

4 “Laatste groet aan de Dommel”, Frans Hoppenbrouwers.
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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over het Europese systeem van waterbeheer; het richt zich 
meer in het bijzonder op de rol van grensoverschrijdende waterverontreiniging 
in dit systeem en op de vraag of het zorgdraagt voor een redelijke en billijke 
verdeling van de verontreinigingsruimte over oeverstaten, zonder dat de water-
kwaliteit hieronder lijdt. Hiermee richt het onderzoek zich tevens op de vraag 
in hoeverre de Europese regelgeving een correcte implementatie vormt van de 
relevante internationale verdragen die het beoogt te implementeren.

De probleemstelling die in dit proefschrift centraal staat, luidt als volgt:

Voldoet de Europese waterregelgeving aan de eisen die gesteld worden aan goed 
stroomgebiedbeheer, te weten een redelijke en billijke verdeling van de verontreini-
gingsruimte en een voldoende bescherming van de waterkwaliteit?

In het inleidende hoofdstuk 1 komt aan bod dat noch in het internationale noch 
in het Europese recht is gedefinieerd wat een redelijke en billijke verdeling 
precies is en dat er geen onafhankelijk criterium bestaat op basis waarvan op 
voorhand gezegd kan worden of een bepaalde verdeling billijk is of niet en met 
behulp waarvan een zodanige verdeling vastgesteld kan worden. Om die reden 
wordt in dit onderzoek een procedureel billijkheidsbegrip gehanteerd, mede op 
basis van het VN-waterlopenverdrag: wanneer door de betrokken oeverstaten 
een bepaalde, billijke procedure gevolgd wordt om een verdeling vast te stellen 
en wanneer bij die vaststelling bepaalde, specifiek gedefinieerde factoren zoals 
geografie, ecologie en sociale en economische behoeften worden betrokken, dan 
wordt de uitkomst van die procedure aangemerkt als een redelijke en billijke 
verdeling.

In het Europese recht is er blijkbaar voor gekozen lidstaten in onderling overleg 
zelf deze verdeling vast te laten stellen; op Europees niveau zijn weliswaar  eisen 
aan de waterkwaliteit gesteld, maar is niet aangegeven hoe de daaruit voort-
vloeiende verontreinigingsruimte over de oeverstaten van een stroomgebied 
moet worden verdeeld. Wel wordt aan de lidstaten de verplichting opgelegd om 
binnen een stroomgebied met de andere oeverstaten samen te werken.
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Deze nadruk op de lidstaten zelf heeft ertoe geleid dat de hoofdstukken in dit 
boek niet alleen geschreven zijn vanuit het helikopterperspectief op het gehele 
Europese systeem van waterregelgeving, maar ook vanuit het perspectief van de 
lidstaat en de waterbeheerders daarbinnen. Vanuit dat laatste perspectief is het 
boek ingedeeld in delen: deel I behandelt de Europese verplichtingen ten aanzien 
van de waterkwaliteit en bespreekt de vraag in hoeverre deze drukken op water-
beheerders binnen lidstaten wanneer zij geconfronteerd worden met grensover-
schrijdende verontreiniging, deel II geeft een overzicht van de juridische instru-
menten die deze waterbeheerders en hun nationale overheden kunnen inzetten 
ter bestrijding van deze verontreiniging. Hierbij gaat het om de mogelijkheden 
die het internationale, Europese en nationale recht bieden om samenwerking 
aan te gaan en om te procederen. Als rode draad loopt daarbij het voorbeeld van 
waterschap De Dommel door dit boek; dit waterschap wordt geconfronteerd met 
verontreiniging van een fabriek in Vlaanderen.

Deel I start met hoofdstuk 2, waarin een selectie wordt gemaakt van de Europese 
verplichtingen die in dit onderzoek behandeld worden. Aangegeven wordt dat 
primair de nakoming van de volgende soorten verplichtingen een probleem kan 
vormen wanneer sprake is van grensoverschrijdende verontreiniging: water-
kwaliteitsnormen, waterkwaliteitswaarden, standstillbepalingen en bepalingen 
die een gewenste verandering van de watertoestand omschrijven. Deze typen 
verplichtingen zijn relevant omdat de haalbaarheid ervan afhankelijk is van de 
kwaliteit van het binnenkomende water. Afhankelijk van het binnenkomende 
water wordt immers de uitgangspositie bepaald waarbinnen de nationale wa-
terbeheerder kan werken. Is het water vuiler, dan is de vereiste toestand moeilij-
ker te bereiken en vice versa. Formele verplichtingen (als het rapporteren aan de 
Europese Commissie, het opstellen van nationale implementatiewetgeving enz.) 
en materiële brongerichte normen zijn in hoofdstuk 2 uitgesloten van verder on-
derzoek, omdat een lidstaat hieraan kan voldoen, ongeacht de hoeveelheid bui-
tenlandse verontreiniging waarmee hij geconfronteerd wordt.

In hoofdstuk 2 is tevens het onderscheid tussen inspannings- en resultaatsver-
plichtingen aan de orde gekomen. Dit onderscheid is relevant voor de reikwijdte 
van een richtlijnbepaling en daarmee voor de vraag of een verplichting ook na-
gekomen moet worden indien verontreiniging uit een andere lidstaat afkomstig 
is. Tot op heden is echter niet duidelijk aan te geven tot welke categorie een wil-
lekeurige richtlijnbepaling behoort en evenmin wat het precies betekent als iets 
in de ene of de andere categorie valt. Hiermee is de inhoud van het Europese wa-
terrecht voor veel waterbeheerders onduidelijk. Dit hoofdstuk introduceert een 
theoretisch kader, gebaseerd op een uitgebreide analyse van de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie, om hier helderheid in te brengen.
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In zijn algemeenheid beoogt elke richtlijnverplichting een bepaald resultaat te 
bereiken. Inspanningsverplichtingen verplichten een lidstaat ertoe alle redelij-
kerwijs mogelijke maatregelen te nemen om dat resultaat te bereiken. Tevens 
dienen die maatregelen samen een coherent geheel te vormen en dient doelge-
richt opgetreden te worden. Een lidstaat die maatregelen verzuimt te nemen die 
hij redelijkerwijs wel had kunnen treffen, of die aanvoert maatregelen te hebben 
genomen, terwijl die in feite onsamenhangend waren, of niet in de eerste plaats 
bedoeld waren het beoogde resultaat te bewerkstelligen, maakt een inbreuk op 
de inspanningsverplichting. Een lidstaat is slechts geëxcuseerd het resultaat niet 
bereikt te hebben indien hij terecht kan aanvoeren redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest meer maatregelen te nemen en dat de maatregelen die hij heeft 
genomen doelgericht en coherent waren.

Resultaatsverplichtingen verplichten een lidstaat alle feitelijk mogelijke maat-
regelen te nemen om het beoogde resultaat te bereiken binnen de bij de ver-
plichting horende termijn. Een lidstaat is slechts geëxcuseerd het resultaat niet 
bereikt te hebben na het verstrijken van de termijn, indien hij zich terecht kan 
beroepen op het van toepassing zijn van een in de richtlijn (of een dochterricht-
lijn) opgenomen uitzonderingsbepaling. Daarnaast houdt het Hof van Justitie de 
mogelijkheid open van een beroep op overmacht en de absolute materiële onmo-
gelijkheid een verplichting na te komen. Ook in dat geval is een lidstaat veront-
schuldigd. In de praktijk blijkt een beroep hierop echter tot op heden nog nooit 
succesvol te zijn geweest.

Het verschil tussen beide typen verplichtingen zit in de excuses die aangevoerd 
kunnen worden ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van een verplichting. 
Bij een inspanningsverplichting kan aangevoerd worden dat redelijkerwijs niet 
méér van de betreffende lidstaat gevergd kon worden. Bij een resultaatsverplich-
ting heeft de wetgever op voorhand bepaald dat er slechts sprake is van onrede-
lijkheid in de gevallen waarin de uitzonderingsbepalingen voorzien. Een lidstaat 
kan zich slechts op de toepasselijkheid daarvan beroepen of – wellicht – op de 
absolute materiële onmogelijkheid tot nakoming.

Naast een uitleg van de begrippen inspannings- en resultaatsverplichting, bevat 
hoofdstuk 2 een stappenplan om voor richtlijnbepalingen aan te geven om welk 
type verplichting het gaat. Deze methode is gebaseerd op rechtspraak van het 
Hof van Justitie en gaat uit van een grammaticale en systematische interpretatie 
van de richtlijnbepalingen. Vooral van belang hierbij zijn het al dan niet vóórko-
men van uitzonderingsbepalingen en een deadline, alsmede de formulering van 
de verplichting zelf. Daarbij geldt dat het verschil maakt of de verplichting vol-
doende duidelijk en specifiek geformuleerd is. Dit heeft geleid tot het volgende 
stappenplan:
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Stap 1:  identificeer de relevante te kwalificeren verplichtingen.
Stap 2: identificeer voor elke verplichting het doel dat deze beoogt te bereiken.
Stap 3:  bepaal of het doel geformuleerd is in heldere en ondubbelzinnig gefor-

muleerde bewoordingen, waarbij aangegeven moet worden dat gedetail-
leerde en precieze resultaten bereikt moeten worden.
a:  Als dit het geval is, is dat een aanwijzing dat het om een resultaatsver-

plichting gaat;
b:  Als dit niet het geval is, is dat een aanwijzing dat het om een inspan-

ningsverplichting gaat.
Stap 4: Stel vast of de verplichting vergezeld is van een termijn waarbinnen het 

resultaat bereikt moet zijn.
a:  Als dit niet het geval is, is dat een aanwijzing dat het om een inspan-

ningsverplichting gaat;
b:  Als dit wel het geval is, zijn wat betreft dit gegeven beide opties even 

waarschijnlijk.
Stap 5: Stel vast of de verplichting vergezeld is van een verzameling uitzonde-

ringsbepalingen die aangeven in welke gevallen een lidstaat gerecht-
vaardigd is in het niet-bereiken van het resultaat.
a:  Als dit het geval is, is dat een aanwijzing dat het om een resultaatsver-

plichting gaat;
b:  Als dit niet het geval is, zijn wat betreft dit gegeven beide opties even 

waarschijnlijk.
Stap 6: Maak, op basis van deze aanwijzingen, een beslissing of het gaat om een 

inspannings- of een resultaatsverplichting.

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de inhoud van de Europese waterregelge-
ving. Uit alle richtlijnen zijn de voor dit onderzoek relevante verplichtingen gedes-
tilleerd en vervolgens is het kwalificatieschema van hoofdstuk 2 hierop toegepast. 
Dit heeft geresulteerd in een verzameling van 24 relevante verplichtingen, waar-
van er 15 als resultaatsverplichtingen en 6 als inspanningsverplichting gekwalifi-
ceerd zijn. De overige 3 verplichtingen konden om verschillende redenen niet met 
behulp van dit schema gekwalificeerd worden.

In hoofdstuk 4 komt aan de orde in hoeverre de verplichtingen die in hoofdstuk 3 
beschreven zijn, gelden voor waterbeheerders binnen een lidstaat. Hoewel richt-
lijnverplichtingen in eerste instantie slechts op de lidstaten zelf rusten en niet 
op specifieke autoriteiten bínnen die lidstaten, werken de eisen uit de richtlijnen 
echter wel door in de nationale rechtsorde van de lidstaten en hebben daar gevol-
gen voor de waterbeheerders. Zij moeten deze eisen ook zelf naleven. Mochten 
zij daar niet in slagen, dan is het formeel gezien de lidstaat die een inbreuk maakt 
op het Europese recht, maar deze is vrij de aansprakelijkheid binnen zijn rechts-
orde over de openbare lichamen te verdelen. Dit is in zijn algemeenheid in elke 
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lidstaat anders geregeld; er zijn geen algemene regels te geven voor de verant-
woordelijkheden van individuele waterbeheerders. In Nederland bestaat even-
wel de mogelijkheid dat de Rijksoverheid een eventuele Europese boete verhaalt 
op een decentrale overheid.

Naast het feit dat ook waterbeheerders de Europese kwaliteitseisen moeten nale-
ven, moeten zij zich verder bij elk besluit afvragen of het de verwezenlijking van 
toekomstige richtlijnbepalingen ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Wanneer 
dat het geval is, dienen zij het besluit niet te nemen. Daarnaast hebben zij een 
zelfstandige taak in hun besluitvorming de nationale regels zo veel mogelijk uit 
te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betreffende richt-
lijnen, voor zover die richtlijn correct omgezet is in het nationale recht. Vertoont 
het nationale recht wat dit betreft mankementen (een onjuiste omzetting) dan 
dient de conforme interpretatie ertoe de gemaakte fouten te negeren en te doen 
alsof een juiste omzetting heeft plaatsgehad. Deze laatste verplichting is even-
wel niet toegestaan indien ze zou leiden tot een interpretatie die contra legem 
is, rechtstreeks tegengesteld aan de nationale bepaling. Is de richtlijn in het ge-
heel niet omgezet in het nationale recht, dan dienen de nationale autoriteiten de 
richtlijnbepalingen rechtstreeks toe te passen in hun besluitvorming, voor zover 
het althans gaat om rechtstreeks werkende bepalingen. Ook is rechtstreekse toe-
passing niet toegestaan, wanneer daarmee verplichtingen voor particulieren in 
het leven zouden worden geroepen (behoudens in driehoeksverhoudingen). 

Hoofdstuk 5 is het eerste hoofdstuk van deel II van dit boek en behandelt de juri-
dische instrumenten om samenwerking vorm te geven: zowel op het niveau van 
de lidstaten als op het niveau van de waterbeheerders in die lidstaten. Hierbij is 
slechts de situatie aan bod gekomen waarbij vanuit Nederland wordt samenge-
werkt met Duitsland en België.

Op het niveau van de lidstaten kan in alle vier de Nederlandse stroomgebieden 
samengewerkt worden binnen speciaal opgerichte commissies. Daarbij geldt dat 
alleen de commissie in het Rijnstroomgebied de lidstaten bindend kan opdragen 
bepaalde maatregelen te treffen. De overige commissies kunnen slechts bepaal-
de maatregelen adviseren of aanbevelen. Aangezien het ontbreken van bindende 
bevoegdheden als een van de oorzaken wordt gezien van het uitblijven van de-
zelfde successen als in de Rijn geboekt zijn, zal het hier moeilijker zijn om tot 
effectieve samenwerking te komen.

Ook op decentraal niveau is een grote hoeveelheid samenwerkingsinstrumenten 
beschikbaar. Het is voor Nederlandse waterbeheerders mogelijk privaatrech-
telijke overeenkomsten te sluiten met hun counterparts over de grens. Daarbij 
geldt overigens wel dat gekeken moet worden of dit in overeenstemming is met 
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de tweewegenleer. Hoewel het niet mogelijk is om over de grens heen gemeen-
schappelijke regelingen onder de Wet gemeenschappelijke regelingen aan te 
gaan, kunnen wel andersoortige bevoegdhedenovereenkomsten gesloten wor-
den met andere buitenlandse overheden. Hoewel er in de literatuur enige dis-
cussie is over de vraag of Nederlandse overheden hier wel bevoegd toe zijn, lijkt 
naar geldend recht hiervoor geen specifieke wettelijke grondslag vereist te zijn. 
In de praktijk is het in elk geval algemeen geaccepteerd dat overheden afspraken 
maken over de uitoefening van hun bevoegdheden, zonder dat daarbij steeds ge-
keken dient te worden of zij daartoe wel bevoegd zijn. Wanneer dit over de grens 
gebeurt, is evenwel toestemming nodig van de Rijksoverheid, indien hierbij het 
nationale buitenlands beleid doorkruist zou kunnen worden. Hoewel de tweewe-
genleer op dit punt geen probleem vormt, geldt wel het vereiste dat alleen gecon-
tracteerd kan worden over bevoegdheden waarvoor de betreffende overheid een 
zekere beslissingsruimte heeft.

Naast op het nationale recht, kan grensoverschrijdende publiekrechtelijke sa-
menwerking ook gestoeld worden op een aantal bi- en multilaterale verdragen 
die Nederland met zijn buurlanden gesloten heeft. Op grond van enkele van deze 
verdragen kunnen bevoegdhedenovereenkomsten worden gesloten en kunnen 
openbare lichamen en gemeenschappelijke organen worden opgericht als ver-
banden waarbinnen samengewerkt kan worden.

Hoewel er dus een grote hoeveelheid beschikbare samenwerkingsinstrumenten 
is, moet toch geconstateerd worden dat in de internationale beheerplannen van 
de Nederlandse stroomgebieden geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling 
van de verontreinigingsruimte of over het beperken van grensoverschrijdende 
verontreiniging, die toch voor Nederland een substantieel probleem blijft vor-
men. Een van de oorzaken van deze gebrekkige samenwerking is het verschil in 
organisatiestructuur aan weerszijden van de grens en het feit dat het Europese 
recht niet eist dat samenwerking ook daadwerkelijk tot verdelingsafspraken 
leidt.

In hoofdstuk 6 komen de instrumenten aan bod die het Europese en interna-
tionale recht aan lidstaten bieden om grensoverschrijdende verontreiniging te-
gen te gaan middels procederen. De meeste van deze instrumenten zijn in be-
ginsel niet beschikbaar voor waterbeheerders binnen de lidstaten. Hoewel het 
Europese recht de inbreukprocedure biedt, die lidstaten of de Commissie kun-
nen inzetten, valt op de effectiviteit daarvan het een en ander aan te merken. De 
vrees politieke verhoudingen te verstoren heeft ertoe geleid dat het instrument 
tot op heden niet door lidstaten zelf wordt gebruikt. De Commissie mist daar-
naast de benodigde capaciteit en bevoegdheden voor een effectieve vaststelling 
van inbreuken.
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Op grond van het internationale recht kunnen lidstaten zich voor een rechter 
beroepen op een schending van het beginsel van redelijk en billijk gebruik van 
internationale waterlopen, op het schadeverbod, op de verplichting om interna-
tionale waterlopen en hun ecosystemen te beschermen en op het voorzorgsbe-
ginsel. Wordt een schending geaccepteerd, dan is sprake van een ‘internationally 
wrongful act’, hetgeen een schadevergoedingsplicht tot gevolg kan hebben. Hier 
speelt echter mee dat lidstaten vaak niet vrij zijn een zaak tegen een andere lid-
staat bij een internationale rechter aanhangig te maken, op grond van de exclu-
sieve competentie van het Hof van Justitie ingeval de Europese Unie partij is bij 
het verdrag waarin de geschonden verplichting is vervat.

In hoofdstuk 7 komen de instrumenten aan bod die het Vlaamse recht biedt aan 
de Nederlandse overheden om uit Vlaanderen afkomstige waterverontreiniging 
tegen te gaan. Ook hier bestaan veel beschikbare instrumenten. Ten eerste be-
paalt het Belgische recht dat overlegd moet worden met buitenlandse partners 
bij de vaststelling van waterkwaliteitsnormen. Wanneer de normen eenmaal zijn 
vastgesteld is het hiernaast mogelijk om de vaststelling van waterkwaliteitsnor-
men te beïnvloeden en vastgestelde normen aan te vechten bij de rechter. Een 
Nederlandse waterbeheerder zou dan kunnen betogen dat de specifieke nor-
men een schending inhouden van het Europese recht. Naast beïnvloeding van 
de regulering is het mogelijk om de verlening van vergunningen te beïnvloeden 
of verleende vergunningen aan te vechten. Hierbij staat een scala aan beroeps-
mogelijkheden open, waarbij het annuleringsberoep bij de Belgische Raad van 
State het juridisch gezien meest krachtige instrument is. De overige instrumen-
ten zijn in grote mate afhankelijk van de medewerking van het Vlaamse bestuur. 
Een Nederlandse waterbeheerder kan de Raad van State verzoeken om een ver-
gunning te schorsen of te vernietigen wegens strijd met een regel van Europees 
recht of een andere wettelijke of verdragsrechtelijke norm. Hierbij moet wel op-
gemerkt worden dat deze procedures erg lang kunnen duren, hetgeen de effecti-
viteit van dit instrument kan verminderen. Naast deze instrumenten kan op basis 
van het civiele recht nog schadevergoeding gevorderd worden van de Vlaamse 
overheid of van de veroorzaker van de verontreiniging.

Het derde deel van dit boek bevat de analyse, conclusies en aanbevelingen. 
Hoofdstuk 8 geeft een analyse van de in de vorige hoofdstukken gepresenteerde 
gegevens. Hierbij valt ten eerste op dat – door niet in richtlijnen vast te leggen 
welke kwaliteitseisen op welke plaats precies gelden en hierbij geen differenti-
atie van land tot land te maken en evenmin de lidstaten te verplichten in hun 
eigen normen een verdeling op te nemen – de verdelingsvraag ‘vergeten’ lijkt te 
zijn in de Europese regelgeving. Dat lidstaten dit middels samenwerking binnen 
een stroomgebied zelf moeten oplossen is op zich geen gekke gedachte, maar het 
Europese recht ontbeert mechanismen om te zorgen dat dit ook daadwerkelijk 
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gebeurt. In de praktijk blijkt samenwerking dan ook, ondanks het ruim beschik-
bare instrumentarium daartoe, niet te leiden tot een vaststelling van een verde-
ling van de verontreinigingsruimte. Bovenstroomse lidstaten worden derhalve 
in beginsel onvoldoende afgeknepen in hun gebruik, hetgeen zal leiden tot een 
meer dan optimale hoeveelheid grensoverschrijdende verontreiniging. Hoewel 
daarnaast het internationale, Europese en Vlaamse recht een scala aan instru-
menten bieden om via de rechter te trachten grensoverschrijdende verontreini-
ging tegen te gaan, is de inzet van deze instrumenten niet erg effectief, zeker niet 
zolang concrete eisen vaak gebaseerd zullen moeten zijn op een claim op een re-
delijke en billijke gebruiksruimte. Zolang niet is vastgesteld wat redelijk en billijk 
is, zal een rechter hier niet makkelijk over kunnen oordelen. Benedenstroomse 
lidstaten zijn dan ook gedwongen ofwel genoegen te nemen met een kleiner dan 
billijke verontreinigingsruimte, ofwel de waterkwaliteit de dupe te laten zijn 
door een – al dan niet terecht – beroep te doen op rechtvaardigingsgronden voor 
het overschrijden van de waterkwaliteitseisen.

In hoofdstuk 9 wordt dan ook geconcludeerd dat er – vanuit de optiek van goed 
stroomgebiedbeheer – het nodige mis is met de huidige Europese regelgeving 
en dat deze niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan goed stroomge-
biedbeheer, waarmee de probleemstelling ontkennend wordt beantwoord. Er is 
onvoldoende rekening gehouden met het fenomeen van grensoverschrijdende 
verontreiniging, waardoor een redelijke en billijke verdeling en de waterkwali-
teit op het spel staan. Het hoofdstuk bevat daarom een aantal aanbevelingen om 
deze problemen op te lossen.

Ten eerste dienen lidstaten in internationale stroomgebiedsdistricten verplicht 
te worden daadwerkelijk gemeenschappelijke stroomgebiedbeheerplannen op 
te stellen en hierin afspraken over de verdeling van de verontreinigingsruimte 
vast te leggen. Daarbij dienen zij verplicht te worden bij die vaststelling reke-
ning te houden met de factoren genoemd in het VN-waterlopenverdrag om zo-
doende een procedure te creëren die leidt tot een redelijke en billijke verdeling. 
Hiernaast dient de Europese Commissie de bevoegdheid te krijgen om – indien 
geen afspraken over de verdeling worden gemaakt – zelf, op basis van de argu-
menten van de oeverstaten, een verdeling vast te stellen.

Verder wordt aanbevolen in richtlijnbepalingen duidelijk vast te leggen of sprake 
is van een inspannings- of een resultaatsverplichting en hierbij een consistente 
terminologie te hanteren. Daarnaast dient een beroep op de rechtvaardigings-
gronden slechts een afwijking toe te staan ten opzichte van het eigen redelijk en 
billijk gebruiksdeel en niet ten opzichte van de (ruimere) op Europees niveau 
vastgestelde eisen. Ten slotte wordt aanbevolen dat de uitzonderingsbepaling 
voor grensoverschrijdende verontreiniging uit de Richtlijn prioritaire stoffen 
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slechts geldig is voor zover een lidstaat zelf binnen zijn eigen redelijk en billijk 
gebruiksdeel blijft en dient deze uitzonderingsbepaling beschikbaar te zijn voor 
alle in dit onderzoek als relevant bestempelde resultaatsverplichtingen en niet 
slechts voor verontreiniging van het oppervlaktewater door prioritaire stoffen.
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Summary

This PhD thesis addresses the legal system of European water management and 
more specifically the role of transboundary water pollution in this system. It 
focuses on the question of whether the system ensures that the beneficial uses of 
international river basins are shared in a reasonable and equitable manner among 
riparian states, without negatively affecting water quality. This means that the 
study also addresses the question regarding the extent to which European water 
legislation is a correct implementation of the relevant international treaties that 
it intends to implement.

This PhD thesis centres on the following question: 

Does European water legislation comply with the existing requirements for good 
river basin management: reasonable and equitable distribution of the beneficial 
uses of the basin and sufficient protection of water quality?

Chapter 1 is the introductory chapter of this thesis, outlining that neither 
international law nor European legislation defines what exactly constitutes 
reasonable and equitable distribution. It also addresses the fact that no 
independent criterion exists based on which a certain distribution can be 
declared to be fair or unfair in advance, and using which such a distribution can 
be made. For this reason, this study uses a procedural fairness concept, based 
inter alia on the UN Watercourses Convention: if the riparian states involved 
use a certain fair procedure to determine the distribution and if this includes 
certain explicitly defined factors such as geography, the environment and socio
economic needs, the result of this procedure is considered to be reasonable and 
equitable.

European law apparently decided to have Member States themselves determine 
this distribution in mutual consultation: it is true that the EU imposes require-
ments for water quality, but it includes no instructions on how the resulting 
‘pollution allowance’ (verontreinigingsruimte) should be distributed among 
the riparian states in a river basin. The Member States are obliged, however, to 
cooperate with the other riparian states in the river basin. 
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Due to this emphasis on the individual Member States, the chapters in this book 
have not only been drawn up with a helicopter view overlooking the entire 
European system of water legislation, but also from the perspective of the 
individual Member State and its water management bodies. This has resulted 
in this book consisting of the following parts: Part I addresses the European 
obligations with respect to water quality and discusses the question to what 
extent they are a burden on water management bodies in individual Member 
States when faced with transboundary pollution, and Part II presents an overview 
of the legal instruments that these water management bodies and their national 
governments have at their disposal to fight this pollution. This covers the options 
that international, European and national legal systems offer for cooperation 
and for initiation of legal proceedings. The example of district water board 
Waterschap De Dommel serves as illustration throughout this book: this water 
board has been facing pollution caused by a factory located in Dutch-speaking 
Belgium (Flanders).

Part I starts with Chapter 2, which presents a selection of the European 
obligations addressed in this study. It outlines that it is primarily the compliance 
with the following types of obligations that may prove a problem in the event of 
transboundary pollution: water quality standards, water quality values, stand-
still provisions and provisions that describe a desired change in water status. 
These types of obligations are relevant because their feasibility depends on the 
quality of the water entering the country. After all, the water entering the country 
determines the water management body’s starting position. If the water is more 
heavily polluted, the required status is more difficult to achieve and vice versa. 
Formal obligations (such as reporting to the European Commission, drawing 
up national legislation for transposition, etc.) and substantive source-oriented 
standards are disregarded in Chapter 2, because Member States can comply with 
them irrespectively of the quantity of foreign pollution that they have to deal 
with.

Chapter 2 also addresses the distinction between obligations of best efforts and 
obligations of result. This distinction is relevant to the scope of a provision and 
therefore to the question of whether an obligation must also be met if pollution 
is caused in a different Member State. Until now, however, it has been impossible 
to give a clear indication of the category to which a random provision belongs 
or what it means exactly if something falls into the one or the other category. 
This makes European water legislation very unclear for many of the water 
management bodies. Chapter 2 introduces a theoretical framework, based on a 
thorough analysis of the case law of the Court of Justice, in an attempt to clarify 
this issue.
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Generally speaking, each provision in a directive aims to reach a certain result. 
Obligations of best efforts require a Member State to take all reasonably possible 
measures to reach that result. Moreover, these measures are to be coherent and 
should constitute targeted action, meaning that any actions taken should serve 
the relevant purpose. A Member State that fails to take any measures that it could 
reasonably have taken or that argues having taken measures which in practice 
were incoherent or were not primarily aimed at reaching the intended result acts 
in violation of the obligation of best efforts. A Member State can only be excused 
for not reaching the result, if it can justifiably argue that it was not reasonably 
capable of taking more measures and that the measures that were taken were 
target-oriented and coherent.

Obligations of result impose on a Member State the obligation to take all measures 
factually possible to reach the intended result within the relevant time limit. A 
Member State can only be excused for not reaching the result after the time limit 
expires, if it can justifiably invoke applicability of an exemption included in the 
directive (or a daughter directive). In addition, the Court of Justice allows the 
option of invoking force majeure and the absolute physical impossibility to meet 
an obligation, which circumstances also exonerate the Member State involved. In 
practice, such invocations have been unsuccessful as yet.

The difference between the two types of obligations is in the grounds that can 
be presented to justify non-compliance with an obligation. In the event of an 
obligation of best efforts, it may be argued that the measures taken were all that 
could reasonably be demanded from the relevant Member State, and no more. In 
the event of an obligation of result, the legislator determined in advance that the 
requirement can only be deemed unreasonable in the situations provided for by 
the exemptions. A Member State can only invoke applicability of such exemption 
or – perhaps – invoke the absolute physical impossibility to meet the obligation.

In addition to explaining the concepts of obligations of best efforts and 
obligations of result, Chapter 2 also includes a list of steps to decide what type of 
obligation a provision contains. This step-by-step method is based on case law of 
the Court of Justice and uses a grammatical and systematic interpretation of the 
provisions. The main points of interest here are whether they include exemptions 
and deadlines, and the way that the obligation itself is formulated, where it is 
essential to determine if the formulation of the obligation is sufficiently clear and 
specific. This has resulted in the following list of steps: 
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Step 1:  Identify the relevant obligation to be qualified.
Step 2:  For each obligation, identify the purpose it intends to achieve.
Step 3:  Determine whether the wording of the purpose is clear and unambiguous, 

indicating the detailed and precise results that are to be achieved:
a: if so, this indicates that it concerns an obligation of result;
b: if not, this indicates that it concerns a best-efforts obligation.

Step 4:  Determine whether the obligation includes a time limit for the result to 
be achieved:
a: if not, this indicates that it concerns a best-efforts obligation;
b: if so, both options are equally likely with respect to this element.

Step 5:  Determine whether the obligation includes any number of exemptions 
that outline in which events a Member State can justify not achieving the 
result:
a: if so, this indicates that it concerns an obligation of result;
b: if not, both options are equally likely with respect to this element.

Step 6:  Based on these indications, decide whether it concerns an obligation of 
best efforts or an obligation of result.

Chapter 3 describes the substance of European water legislation. From all 
directives, the obligations relevant to this study were identified and then 
qualified using the stepbystep list presented in Chapter 2. This has resulted 
in a collection of 24 relevant obligations, fifteen of which have been qualified as 
obligations of result and six as obligations of best efforts. For various reasons, the 
remaining three obligations could not be qualified using this list.

Chapter 4 addresses the degree to which the obligations as described in 
Chapter 3 also apply to water management bodies within Member States. 
Although obligations from European directives are first and foremost imposed 
on the individual Member States only and not on specific authorities within those 
Member States, the requirements from directives definitely influence the national 
legal systems of Member States, thus affecting the work of water management 
bodies, who are to comply with these requirements as well. Should they fail to 
comply, formally speaking it is the Member State that violates European law, 
where the Member State is free however to distribute the liability in its legal 
system among the various public authorities. This matter is regulated in different 
ways in the Member States: no general rules can be described regarding the 
responsibilities of individual water management bodies. The Dutch national 
government, however, has the option to recover the costs of a European fine from 
a local or regional authority.

In addition to the fact that water management bodies must also comply with 
European quality requirements, for each decision that they make they need 
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to check whether it could become a serious risk for the realisation of future 
directive provisions. If that is the case, they must refrain from making the relevant 
decision. Also, in their decision-making process, they have the independent 
task to interpret national regulations as much as possible from the perspective 
of the wording and purpose of the relevant directives, insofar as the directive 
concerned has been correctly transposed into national law. If in this respect 
national legislation is faulty (due to incorrect transposition) the EU-conform 
interpretation serves to ignore these mistakes and to act as if transposition 
were correct. This last obligation is not allowed, however, if it were to result in a 
contra legem interpretation, in direct contrast with the national provisions. If the 
directive has not been transposed into national law at all, the national authorities 
must apply the EU provisions directly in their decision-making process, but only 
if it concerns provisions that have a direct effect. Also, direct application is not 
allowed if doing so were to create obligations for private individuals (except for 
triangular arrangements). 

Chapter 5 is the first chapter of Part II of this book and addresses the legal 
instruments available to organise cooperation: both at Member State level and at 
the level of the water management bodies in these Member States. This chapter 
restricts itself to describing how the Netherlands cooperates with Germany and 
Belgium. 

At Member State level, all four of the river basins in the Netherlands allow 
cooperation in commissions specially set up for this purpose. The Rhine river 
basin commission is the only one that can give Member States binding instructions 
to take certain measures. The other three commissions only have the authority to 
advise or recommend certain measures. Since the lack of binding competence is 
considered to be one of the reasons for policy having been less successful there 
than in the Rhine basin, it will be more difficult for them to bring about effective 
cooperation. 

The local and regional authorities also have a wide range of cooperation 
instruments at their disposal. Dutch water management bodies can conclude 
private-law agreements with their counterparts across the border, although 
compliance with the two-way doctrine (tweewegenleer) needs to be checked. 
While it is impossible to conclude cross-border joint regulations under the Joint 
Regulations Act (Wet gemeenschappelijke regelingen), it is possible to conclude 
other types of powers agreements (bevoegdhedenovereenkomsten) with other 
government authorities abroad. Although there has been some debate in 
literature on the question of whether Dutch local and regional authorities have 
this competence, current law does not seem to require a specific legal basis 
for this. In practice at least it is generally accepted for authorities to conclude 
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agreements on the exercise of their powers, without needing to check whether 
they have the power to do so. If such an agreement has a cross-border aspect, 
however, it needs approval from the national government, in the event that it 
could go against national foreign policy. Although the two-way doctrine cannot 
cause any problems here, there is the requirement that agreements can only be 
concluded with respect to competences regarding which the relevant authority 
has a certain power of decision.

In addition to national law, cross-border public-law cooperation can also be 
based on a number of bilateral and multilateral treaties that the Netherlands 
has concluded with its neighbouring countries. Some of these treaties allow the 
conclusion of powers agreements and the establishment of public authorities 
and of joint bodies serving as cooperative frameworks.

Although a large number of instruments is available for cooperation, the 
conclusion is that international management plans governing the Dutch river 
basins include no arrangements regarding the distribution of pollution allowance 
or regarding the restriction of transboundary pollution, which for the Netherlands 
remains a significant problem. One of the causes of this patchy cooperation is 
the difference in organisational structures on either side of the border and the 
fact that European legislation does not actually require cooperation to result in 
distribution arrangements regarding pollution allowances.

Chapter 6 describes the instruments that European and international law offer 
Member States to fight transboundary pollution by initiating legal proceedings. 
Most of these instruments are not generally available to water management 
bodies in the Member States. Although European law offers infringement 
proceedings, available to Member States or the Commission, its effectiveness 
leaves much to be desired. The fear of disturbing political relations has prevented 
Member States from using the instrument until now. The Commission lacks the 
necessary capacity and powers to effectively establish infringements.

Based on international law Member States can start proceedings before a court 
invoking violation of the principle of reasonable and equitable use of international 
river basins, invoking the prohibition on causing harm (schadeverbod), invoking 
the obligation to protect international river basins and their ecosystems and 
invoking the precautionary principle. If a violation is found, this constitutes an 
internationally wrongful act, which may result in a liability for compensation. 
However, an important aspect here is that often Member States are not free to 
start proceedings against another Member State before an international court, 
due to the exclusive competence of the Court of Justice in the event that the 
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European Union is party to the treaty that includes the obligation which has been 
violated.

Chapter 7 describes the instruments that Flemish law offers a Dutch government 
authority to fight water pollution originating in Flanders. Quite a large number 
of instruments is available here as well. First, Belgian law stipulates that 
consultation must take place with foreign partners regarding the establishment 
of water quality standards. After these standards have been established, it is 
also possible to influence them and challenge the established standards before 
a court. A Dutch water management body could argue for example that the 
specific standards constitute a violation of European legislation. In addition to 
influencing regulation, it is possible to influence the granting of licenses or to 
challenge licenses previously granted. There is a whole range of appeals possible, 
of which the appeal for annulment before the Belgian Council of State is the 
most powerful legal instrument. The other instruments highly depend on the 
cooperation of Flemish administrative authorities. A Dutch water management 
body can request the Council of State to suspend a license or to declare it void 
due to violation of a rule of European legislation or other statutory requirements 
or treaty provisions. It is important to note that these proceedings can take very 
long, which may diminish the effectiveness of this instrument. In addition to 
these instruments, there is the civil-law option of claiming damages from the 
Flemish government or from the party causing the pollution.

The third part of this book contains the analysis, conclusions and recom men-
dations. Chapter 8 includes an analysis of the data presented in the previous 
chapters. The first striking fact is that the issue of how to distribute pollution 
allowance seems to have been ‘forgotten’ in European legislation: directives 
fail to differentiate between Member States by not including which quality 
requirements apply where, and they fail to obligate the Member States to 
include distribution in their own standards. That Member States should solve 
this by cooperating regarding the river basins is not such a bad idea in itself, 
but European legislation lacks the mechanisms to ensure that this actually 
takes place. In practice, cooperation proves unsuccessful in establishing the 
distribution of pollution allowance, in spite of the broad range of instruments 
available. In principle, therefore, the restriction of upstream Member States 
in their use of the pollution allowance is currently insufficient, which will 
result in a higher than optimal volume of transboundary pollution. Although 
international, European and Flemish law also offer a range of instruments to 
try and fight transboundary pollution in court proceedings, the use of these 
instruments is not very effective, certainly not as long as concrete proceedings 
will often need to be based on a claim for a reasonable and equitable share of 
the pollution allowance (gebruiksruimte). As long as it has not been determined 
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what constitutes ‘reasonable and equitable’ it will be difficult for a court to rule 
on the matter. Downstream Member States are therefore forced either to accept 
a pollution allowance that is smaller than what would be fair, or to let the water 
quality suffer by invoking – justifiably or not – justification grounds for exceeding 
the water quality standards.

Unsurprisingly, Chapter 9 concludes – from the perspective of good river basin 
management – that much leaves to be desired in current European legislation and 
that it fails to comply with the requirements set for good river basin management, 
which is a negative answer to the central question of this study. Legislation takes 
insufficient account of the phenomenon of transboundary pollution, due to which 
reasonable and equitable distribution and water quality are at stake. For this 
reason, Chapter 9 presents several recommendations to solve these problems. 

Member States in international river basin districts should be obligated to 
actually draw up joint river basin management plans, including arrangements 
regarding the distribution of pollution allowance. In determining these 
arrangements, they should be obligated to take account of the factors mentioned 
in the UN Watercourses Convention in order to create a procedure that results 
in reasonable and equitable distribution. In addition, the European Commission 
should have the competence to determine the distribution – if no arrangements 
are made regarding distribution – based on arguments from the riparian states.

Furthermore, it is recommended to clearly label provisions to indicate whether 
they include an obligation of best efforts or one of result, using consistent 
terminology. In addition, an invocation of justification grounds should only allow 
deviation with respect to the Member State’s own reasonable and equitable share 
of the distribution allowance, not with respect to the (broader) requirements 
determined at European level. Finally, it is recommended that the exemption for 
transboundary pollution from the Priority Substances Directive can only apply 
if a Member State has itself observed its own reasonable and equitable share of 
the distribution allowance, and that this exemption should be available for all 
obligations of result labelled as relevant in this study, not just for pollution of 
surface waters by priority substances.
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Bijlage I

De Nederlandse tekst van het huidige artikel 4 lid 1 sub a onder ii gedurende 
het totstandkomingsproces van de KRW, weergegeven in essentie

Het oorspronkelijke Commissievoorstel luidde:1

‘De lidstaten dragen zorg voor het opstellen en ten uitvoerleggen, in het raam 
van een algemeen stroomgebiedbeheerplan, van de nodig geachte program-
ma’s van maatregelen om de ecologische achteruitgang en vervuiling van op-
pervlaktewater te verhinderen en vervuilde oppervlaktewateren te herstel-
len, teneinde uiterlijk op 31 december 2010 voor alle oppervlaktewateren een 
goede oppervlaktewatertoestand te bereiken.’

De Raad kwam vervolgens in een gemeenschappelijk standpunt met het  volgende 
voorstel:2

‘De lidstaten streven ernaar de volgende doelstellingen te bereiken:
de achteruitgang van de ecologische toestand en verontreiniging van opper-
vlaktewater voorkomen en oppervlaktewateren herstellen, teneinde uiter-
lijk zestien jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn in alle 
oppervlaktewaterlichamen een goede toestand van het oppervlaktewater te 
bereiken.’

Het Parlement stelde vervolgens de volgende tekst voor:3

‘De lidstaten zorgen voor bescherming, verbetering en herstel van de opper-
vlaktewateren, teneinde uiterlijk tien jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn in alle oppervlaktewaterlichamen een goede toestand van 
het oppervlaktewater te bereiken.’

1 Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maat-
regelen betreffende het waterbeleid (97/C 184/02) COM(97) 49 def. - 97/0067(SYN), Pb. C 184 
1997, p. 20.

2 Gemeenschappelijk Standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid, Interinstitutioneel dossier: 97/0067 (COD).

3 Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad 
vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid 
– Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (1997/0067(COD)).
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De Commissie stelde vervolgens voor:4

‘De lidstaten zorgen ervoor dat de in de stroomgebiedbeheerplannen om-
schreven maatregelenprogramma’s ten uitvoer worden gelegd teneinde te 
zorgen voor bescherming, verbetering en herstel van alle  oppervlaktewateren 
teneinde uiterlijk zestien jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in alle oppervlaktewaterlichamen een goede toestand van het opper-
vlaktewater te bereiken.’

Hierna volgde een gemeenschappelijke tekst van het Parlement en de Raad:5

‘Bij de tenuitvoerlegging van het in het stroomgebiedbeheerplan omschreven 
Maatregelenprogramma beschermen, verbeteren en herstellen de lidstaten 
alle oppervlaktewateren teneinde uiterlijk 15 jaar na de datum van inwer-
kingtreding van deze richtlijn een goede toestand van het oppervlaktewater 
te bereiken.’

Uiteindelijk werd de verplichting als volgt vastgelegd:

‘Bij de tenuitvoerlegging van het in het stroomgebiedsbeheerplan omschre-
ven maatregelenprogramma beschermen, verbeteren en herstellen de lidsta-
ten alle oppervlaktewateren met de bedoeling uiterlijk 15 jaar na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn een goede toestand van het opper-
vlaktewater te bereiken.’

4 Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, onder c) van het EG-verdrag, over de 
amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in-
zake het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid COM (97)49 def., COM(97)614 
def., COM(98)76 def. en COM(99)271 def. houdende wijziging van het voorstel van de Commissie.

5 1997/0067(COD), C5-0347/00.
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Bijlage II

De verschillende huidige taalversies1 van de verplichtingen uit artikel 4 KRW en 
overige soortgelijke verplichtingen, in essentie weergegeven

Artikel 4 KRW:

Goede toestand oppervlaktewateren:

NL: ‘met de bedoeling een goede toestand te bereiken’
EN: ‘with the aim of achieving good status’
FR: ‘afin de parvenir à un bon état’
DE: ‘mit dem Ziel einen guten Zustand zu erreichen’
IT: ‘al fine di raggiungere un buono stato’
ES: ‘con objeto de alcanzar un buen estado’

Goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand HMWB & AWB:

NL: ‘met de bedoeling een goed ecologisch potentieel en een goede chemische 
toestand te bereiken’

EN: ‘with the aim of achieving good ecological potential and good chemical status’
FR: ‘en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique’
DE: ‘mit dem Ziel ein gutes ökologisches Potential und einen guten chemischen 

Zustand zu erreichen’
IT: ‘al fine di raggiungere un buono stato’2

ES: ‘con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico’

1 Deze analyse betreft de Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse tekstversies. De 
analyse is beperkt gebleven tot deze zes versies, omdat de auteur andere talen niet beheerst. Verder 
geeft een analyse in zes talen voldoende informatie om conclusies op te baseren.

2 Er is blijkbaar een fout in de Italiaanse versie van de KRW geslopen. Daarin wordt namelijk geen 
onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ oppervlaktewateren en sterk veranderde of kunstmatige wa-
terlichamen. Voor beide categorieën geldt nu dat een goede ecologische toestand moet worden 
bereikt, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Er had hier moeten staan: ‘al fine di raggiungere un 
buon potenziale ecologico ed un buono stato chimico’.
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Goede toestand grondwater:

NL: ‘met de bedoeling een goede toestand te bereiken’
EN: ‘with the aim of achieving good status’
FR: ‘afin d’obtenir un bon état’
DE: ‘mit dem Ziel einen guten Zustand zu erreichen’
IT: ‘al fine di conseguire un buono stato’
ES: ‘con objeto de alcanzar un buen estado’

Geen achteruitgang oppervlaktewateren:

NL: ‘ter voorkoming van achteruitgang van de toestand’
EN: ‘to prevent deterioration of the status’
FR: ‘pour prévenir la détérioration de l’état’
DE: ‘um eine Verschlechterung des Zustands zu verhindern’
IT: ‘per impedire il deterioramento dello stato’
ES: ‘para prevenir el deterioro del estado’

Geen achteruitgang grondwater:

NL: ‘met de bedoeling de achteruitgang van de toestand te voorkomen’
EN: ‘to prevent the deterioration of the status’
FR: ‘pour prévenir la détérioration de l’état’
DE: ‘um eine Verschlechterung des Zustands zu verhindern’
IT: ‘per impedire il deterioramento dello stato’
ES: ‘para evitar el deterioro del estado’

Geleidelijk verminderen prioritaire stoffen:

NL: ‘met de bedoeling de verontreiniging geleidelijk te verminderen’
EN: ‘with the aim of progressively reducing pollution’
FR: ‘afin de réduire progressivement la pollution’
DE: ‘mit dem Ziel, die Verschmutzung schrittweise zu reduzieren’
IT: ‘al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento’
ES: ‘con objeto de reducir progresivamente la contaminación’

Ombuigen van trends:

NL: ‘om elke tendens om te buigen, teneinde de grondwaterverontreiniging 
 geleidelijk te verminderen’

EN: ‘to reverse any trend, in order progressively to reduce pollution of 
 groundwater’

FR: ‘pour inverser toute tendance, afin de réduire progressivement la pollution 
des eaux souterraines’
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DE: ‘um alle Trends umzukehren und so die Verschmutzung des Grundwassers 
schrittweise zu reduzieren’

IT: ‘a invertire le tendenze per ridurre progressivamente l’inquinamento delle 
acque sotterranee’

ES: ‘para invertir toda tendencia con el fin de reducir progresivamente la conta-
minación de las aguas subterráneas’

Beschermde gebieden:

NL: ‘de lidstaten voldoen aan alle normen en doelstellingen’
EN: ‘Member States shall achieve compliance with any standards and 

 objectives’
FR: ‘les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les 

objectifs’
DE: ‘die Mitgliedstaaten erfuellen alle Normen und Ziele’
IT: ‘gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi’
ES: ‘los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las 

 normas y objetivos’

Schelpdierwaterrichtlijn, artikel 5:

NL: ‘teneinde er zorg voor te dragen dat de wateren voldoen aan de waarden’
EN: ‘in order to ensure that waters conform to the values’
FR: ‘en vue d’assurer que les eaux soient conformes aux valeurs’
DE: ‘um sicherzustellen, dass die Gewässer den Werten entsprechen’
IT: ‘per far sì che le acque siano conformi ai valori’
ES: ‘para asegurar que las aguas se habrán adecuado a los valores’

Viswaterrichtlijn, artikel 5:

NL: ‘teneinde er zorg voor te dragen dat de wateren voldoen aan de waarden’
EN: ‘in order to ensure that waters conform to the values’
FR: ‘en vue d’assurer que les eaux soient conformes aux valeurs’
DE: ‘um sicherzustellen, dass die Gewässer den Werten entsprechen’
IT: ‘per far sì che le acque siano conformi ai valori’
ES: ‘con el fin de asegurar que las aguas se ajustan a los valores’
(Bij een vergelijking van deze richtlijn met de vorige, valt op dat alleen de Spaanse 
tekst onderscheid maakt tussen de beide zeer overeenkomstige verplichtingen)
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Drinkwaterrichtlijn, artikel 4:

NL: ‘om ervoor te zorgen dat water gezond en schoon is’
EN: ‘to ensure that water is wholesome and clean’
FR: ‘pour assurer la salubrité et la propreté des eaux’
DE: ‘um die Genußtauglichkeit und Reinheit des Wassers sicherzustellen’
IT: ‘affinché le acque siano salubri e pulite’
ES: ‘a fin de que las aguas sean salubres y limpias’

ROR, artikel 7 lid 3:

NL: ‘met de bedoeling om’
EN: ‘for’
FR: ‘pour’
DE: ‘zu’
IT: ‘per’
ES: ‘para’

GWR, artikel 6 lid 1 sub a:

NL: ‘met de bedoeling om’
EN: ‘to’
FR: ‘pour’
DE: ‘zu’
IT: ‘a’
ES: ‘para’
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