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De waterkwaliteit in Bulgarije, Hongarije en Roemenië is 
verbeterd, maar er moeten nog steeds aanzienlijke 
middelen worden ingezet, aldus EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is de kwaliteit van het drinkwater dat 
beschikbaar is voor consumenten in Bulgarije, Hongarije en Roemenië in de afgelopen jaren 
verbeterd dankzij EU-financiering, maar moet er nog steeds een flink bedrag worden 
geïnvesteerd. 

De EU-controleurs onderzochten het EU-optreden op het gebied van drinkwaterkwaliteit in de 
drie lidstaten. De controle bestreek de periode vanaf de toetreding van de lidstaten tot het einde 
van 2016. Zij hebben vastgesteld dat de toegang tot en toevoer van water was verbeterd, en dat 
dit grotendeels te danken is aan de aanzienlijke EU-investeringen van de afgelopen jaren.  

Tussen 2007 en 2020 zal de steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds voor het beheer en de toevoer van drinkwater in Bulgarije, Hongarije en Roemenië 
in totaal 3,7 miljard euro bedragen.  

De controleurs wijzen er echter op dat er nog steeds gebieden zijn waar het water van het 
openbare netwerk niet volledig voldoet aan vereisten van de drinkwaterrichtlijn van de EU van 
1998. Bovendien zijn er aanzienlijke verdere nationale publieke en particuliere investeringen 
nodig, nu en in de toekomst, om de toegang tot water van goede kwaliteit te waarborgen voor 
iedereen in die lidstaten, en om ervoor te zorgen dat de door de EU gefinancierde investeringen 
naar behoren in stand kunnen worden gehouden. 

“Vanuit de EU-begroting is aanzienlijke financiële steun verleend aan deze waternetwerken, maar 
deze kan niet in de plaats komen van de uitgaven door de lidstaten,” aldus de heer George Pufan, 
het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Voor het einde 
van 2020 zullen deze drie landen in totaal meer dan 6 miljard euro moeten investeren om in hun 
behoeften te voorzien.”  

De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie: 

• follow-up geeft aan tekortkomingen in de monitoring door de lidstaten en de 
drinkwaterrichtlijn handhaaft;  
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• de richtlijn aanpast om te verzekeren dat de lidstaten de Commissie informeren over 
afwijkingen aangaande kleine watervoorzieningsgebieden; vereist dat de lidstaten op regelmatige 
basis en tijdig verslag uitbrengen en deze vereiste ook laat gelden voor kleine 
watervoorzieningsgebieden; de vereisten verbetert voor het aan consumenten verstrekken van 
adequate en actuele informatie over de kwaliteit van het hun ter beschikking staande water; de 
lidstaten ondersteunt bij het bevorderen van acties die zijn gericht op het terugdringen van 
waterverliezen. 

De lidstaten moeten: 

• vereisen dat in de selectiecriteria voor projecten voor waterfaciliteiten die bijdragen tot 
het verwezenlijken van de nationale streefdoelen, plannen zijn opgenomen om waterverliezen 
terug te dringen; 

• waarborgen dat tarieven voorzien in duurzame infrastructuur; 

• indien nodig financiële of andere vormen van steun verlenen aan huishoudens waarvoor 
de waterkosten boven het betaalbare tarief liggen. 

Noot voor de redactie 

De bescherming van de gezondheid van de EU-burgers door middel van veilige toegang tot 
drinkwater van hoge kwaliteit is sinds lange tijd een onderdeel van het EU-beleid. Sinds 1975 
kent de EU wetgeving inzake water die is gericht op de bescherming van consumenten en 
gebruikers van water tegen schadelijke gevolgen. In 1980 werd de drinkwaterrichtlijn 
aangenomen waarin de normen werden vastgelegd voor water dat is bestemd voor menselijke 
consumptie, en deze werd vervolgens herzien in 1998. Deze richtlijn wordt momenteel opnieuw 
herzien. 

In december 2013 werden met het EU-burgerinitiatief “Right2Water” bijna 1,9 miljoen 
handtekeningen verzameld. Hierin werd de Europese Commissie opgeroepen een voorstel te 
doen voor wetgeving waardoor het recht op water en sanitaire voorzieningen wordt bekrachtigd 
als mensenrecht in de zin van de definitie die daaraan door de VN wordt gegeven. Ook zou de 
Commissie een lans moeten breken voor water en sanitaire voorzieningen als openbare 
basisdiensten voor iedereen. In 2014 heeft de Commissie de lidstaten aangespoord om de 
toegang tot een minimale watertoevoer te waarborgen voor alle EU-burgers. 

Speciaal verslag nr. 12/2017: “Uitvoering van de drinkwaterrichtlijn: betere kwaliteit van en 
toegang tot water in Bulgarije, Hongarije en Roemenië, maar nog steeds aanzienlijke 
investeringen nodig” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 

 

 

 


