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De zuiveringsinstallaties in het Donaubekken zijn vaak te groot en niet 
duurzaam – aldus EU-controleurs 

In een vandaag gepubliceerd verslag doet de Europese Rekenkamer (ERK) belangrijke aanbevelingen om 
de doeltreffendheid, doelmatigheid en duurzaamheid van de afvalwaterzuiveringsinstallaties in het 
Donaubekken te verbeteren. Hoewel de EU-uitgaven van essentieel belang waren om de Tsjechische 
Republiek, Hongarije, Roemenië en Slowakije op weg te helpen in het bereiken van belangrijke 
doelstellingen van het EU-waterbeleid, liepen alle landen vertraging op bij het naleven van de regels en 
het opnemen van de beschikbare EU-middelen. Hoewel het afvalwater in hun installaties meestal naar 
behoren werd behandeld, schoot hun behandeling van zuiveringsslib en overstortingen soms tekort. 
Een derde van de installaties was te groot en mogelijk niet duurzaam. 

“De Donau is Europa ‘s slagader voor handel, reizen en ecosystemen, maar ze is kwetsbaar voor 
biologische en andere vervuiling door ondoeltreffende afvalwaterbehandeling”, stelde George Pufan, het 
voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid. 

De EU-controleurs constateerden dat de EU-uitgaven in de programmeringsperiode 2007-2013 van essentieel belang 
waren voor de bevordering van de opvang en behandeling van afvalwater in de vier landen. Maar de geboekte 
vooruitgang was ontoereikend om de termijnen inzake afvalwaterbehandeling te halen. De controleurs merkten ook op 
dat de landen de beschikbare EU-middelen langzaam opnamen, zodat zij het gevaar lopen EU-financiering te verliezen of 
bijkomende middelen moeten vinden in de nationale schatkist. 

Ook ontdekten zij dat ongeveer een derde van de installaties te groot is, zelfs als wordt rekening gehouden met de 
geplande toekomstige aansluitingen van huishoudens op het rioleringssysteem, en dat de potentiële prestaties van de 
installaties bij overstorting van hemelwater niet kunnen worden ingeschat omdat gekwantificeerde informatie ontbreekt. 
De controleurs beoordeelden ook de naleving van de Europese en nationale regelgeving, en stelden vast dat de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties het slib adequaat behandelden, behalve in Roemenië, en dat ze meestal voldeden aan 
eisen inzake effluent in hun lozingsvergunningen en in de richtlijn. Bovendien waren de nationale voorschriften inzake 
effluent soms strenger dan die in de richtlijnen, wat doet vermoeden dat deze laatste aan herziening toe zijn. 

De controleurs concludeerden dat de financiële duurzaamheid van de door de EU gecofinancierde infrastructuur vaak 
twijfelachtig was. In 90 % van de gevallen waren de aan de gebruikers toegerekende afvalwatertarieven te laag. Ze 
volstonden niet om de kosten door de installaties volledig terug te verdienen en lagen onder het algemeen aanvaarde 
betaalbaarheidsniveau van vier procent van het huishoudelijk inkomen. Bovendien constateerden de controleurs dat er 
een gebrek aan informatie was over de vraag of de eigenaars van de infrastructuur voldoende financiële reserves hadden 
opgebouwd voor een adequaat onderhoud en voor de uiteindelijke vernieuwing van de installaties. 
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Het Donaubekken is het grootste rivierbekken in Europa; het wordt door 19 landen gedeeld en is 
kwetsbaar voor watervervuiling uit verschillende bronnen. De EU leverde in de programmeringsperioden 
2000-2006 en 2007-2013 een bijdrage van 7,9 miljard euro voor afvalwaterzuiveringsprojecten in de vier 
lidstaten.  

Noot voor de redactie 

De speciale verslagen van de ERK worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de 
bevindingen weer van geselecteerde controles van specifieke begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

In dit speciaal verslag (nr. 2/2015) met de titel “EU-financiering van stedelijke 
afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Donaubekken: verdere inspanningen zijn nodig om de 
lidstaten te helpen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het EU-afvalwaterbeleid” 
wordt de doeltreffendheid beoordeeld van de uitgaven voor afvalwaterzuivering waarmee het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds de lidstaten helpen om de 
doelstellingen van het afvalwaterbeleid van de EU te verwezenlijken. 

Afvalwater en zuiveringsslib kunnen de kwaliteit van water en bodem aantasten. Daarom heeft de EU 
richtlijnen vastgesteld en de aanleg van opvangsystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties 
gecofinancierd. 

De controleurs bekeken de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater in vier lidstaten in het Donaubekken: Tsjechische Republiek, Hongarije, Roemenië en 
Slowakije. Zij onderzochten ook een steekproef van behandelingsinstallaties om na te gaan hoe deze 
afvalwater zuiverden en zuiveringsslib verwerkten en om te bepalen of ze waarschijnlijk financieel 
duurzaam zouden zijn. 

 

De EU-controleurs doen de volgende aanbevelingen: 

• De Commissie moet de rapportagevoorschriften verbeteren en de lidstaten moeten wettelijke bepalingen 
invoeren om ervoor te zorgen dat huishoudens snel worden aangesloten op het openbare rioolsysteem. 

• De Commissie en de lidstaten moeten criteria vaststellen voor alle soorten slibverwerking en de nodige 
maatregelen treffen voor een betrouwbare monitoring van de vervuilende stoffen. 

• De Commissie moet de lidstaten aansporen om een verantwoord beleid te voeren inzake afvalwaterprijzen 
waarbij de tarieven niet onder een betaalbaarheidsniveau van 4 % komen, en er moeten maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zullen zijn voor noodzakelijk 
onderhoud en vernieuwing van de installaties. 

• De Commissie moet aandacht besteden aan de juiste omvang van de installaties en samen met de lidstaten 
het probleem van overstortingen van hemelwater aanpakken omdat deze de waterkwaliteit kunnen 
aantasten. De exploitanten moeten ook de kansen benutten om te besparen op de bedrijfskosten. 

• Ten slotte moet de Commissie de geschiktheid van concentratiedrempels in de richtlijn beoordelen, rekening 
houdend met de technologische vooruitgang die is geboekt sinds de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater werd vastgesteld in 1991. 

De gedetailleerde opmerkingen en aanbevelingen zijn te vinden in het volledige verslag op www.eca.europa.eu 


