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programma’s of beheersthema’s met betrekking tot specifieke begrotingsterreinen uiteengezet. Bij 
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hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van 
de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke 
belangstelling. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

Auditmonitoring 

Auditmonitoring heeft tot doel te voorzien in de informatie 
die nodig is om uit te maken of alle parameterwaarden van 
de richtlijn worden nageleefd. 

Alle parameters die zijn vastgesteld volgens bijlage I van de 
drinkwaterrichtlijn zijn onderworpen aan auditmonitoring. 

Beheersautoriteit 

Een beheersautoriteit is een nationale, regionale of 
plaatselijke overheid (of enig ander publiek- of 
privaatrechtelijk orgaan) die door een lidstaat is 
aangewezen om een operationeel programma te beheren. 
Haar taken omvatten het selecteren van te financieren 
projecten, het monitoren van de uitvoering van projecten 
en het uitbrengen van verslag aan de Commissie over 
financiële aspecten en behaalde resultaten. De 
beheersautoriteit is ook het orgaan dat financiële correcties 
oplegt aan begunstigden naar aanleiding van controles die 
zijn uitgevoerd door de Commissie, de Europese 
Rekenkamer (ERK) of een betrokken autoriteit in de lidstaat. 

Burgerinitiatief 

Met een Europees burgerinitiatief wordt de Europese 
Commissie uitgenodigd om wetgeving voor te stellen op 
gebieden waarop de EU wetgevende bevoegdheid heeft. 
Een burgerinitiatief moet worden gesteund door minstens 
één miljoen EU-burgers uit ten minste zeven van de 
28 lidstaten. In elk van deze zeven lidstaten is een 
minimumaantal ondertekenaars vereist. De regels en 
procedures voor het burgerinitiatief zijn vastgelegd in 
Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief 
(PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1). 

Cohesiefonds (CF) 

Het Cohesiefonds is gericht op de versterking van de 
economische en sociale cohesie in de Europese Unie door 
de financiering van projecten op het gebied van milieu en 
vervoer in lidstaten met een bni per hoofd van de bevolking 
dat minder dan 90 % van het EU-gemiddelde bedraagt. 

Controlemonitoring 

Het doel van controlemonitoring is vast te stellen of voor 
menselijke consumptie bestemd water voldoet aan de 
relevante parameterwaarden die zijn vastgelegd in de 
drinkwaterrichtlijn. Daarmee wordt op gezette tijden 
informatie verstrekt over de organoleptische 
eigenschappen (zoals kleur, geur van een stof en hoe deze 
aanvoelt) en microbiologische kwaliteit van het voor 
menselijke consumptie bestemd water, alsook over de 
doeltreffendheid van de behandeling van het drinkwater 
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(met name desinfectie) waar het wordt gebruikt. 
Slechts enkele parameters die zijn opgesomd in de 
drinkwaterrichtlijn moeten worden meegenomen in de 
controlemonitoring. 

Drinkwaterrichtlijn 
Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 
betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32). 

Drinkwaterveiligheidsplanning 

Het begrip drinkwaterveiligheidsplanning werd in 2004 
ingevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Het houdt een omvattende benadering van de 
risicobeoordeling en risicobeheersing in die alle stappen van 
de watervoorziening, van het waterwingebied tot aan de 
consument, omvat. 

Waterbedrijven en volksgezondheidsinstanties moeten bij 
voorkeur voor elke afzonderlijke 
drinkwatervoorzieningszone een 
drinkwaterveiligheidsplanning ontwikkelen. 

EU-13 
EU-13 verwijst naar de lidstaten die in 2004 of later zijn 
toegetreden tot de EU. Dit zijn: Bulgarije, de Tsjechische 
Republiek, Estland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, 
Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië. 

Europa 2020-strategie 

De Europa 2020-strategie is de tienjarige banen- en 
groeistrategie van de EU. Deze ging in 2010 van start en 
moest de voorwaarden scheppen voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei. Deze omvat vijf kerndoelen op het 
gebied van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, 
klimaat en energie, onderwijs, sociale inclusie en 
armoedebestrijding. 

Europese Raad van 17 juni 2010, Conclusies naar aanleiding 
van COM(2010) 2020 definitief van 3 maart 2010 “EUROPA 
2020 - Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei”. 

Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) 

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling is gericht 
op de versterking van de economische en sociale cohesie 
binnen de Europese Unie door het ongedaan maken van de 
grootste regionale onevenwichtigheden door middel van 
financiële steun voor investeringen in infrastructuur en 
productieve investeringen ter bevordering van de 
werkgelegenheid, vooral in ondernemingen. 

Europees Milieuagentschap 
(EEA) 

Het EEA is een agentschap van de Europese Unie. 
Het verstrekt onafhankelijke informatie over het milieu aan 
partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, vaststelling, 
uitvoering en evaluatie van het milieubeleid, alsook aan het 
grote publiek. De EEA verzamelt gegevens en publiceert 
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beoordelingen over een breed scala aan onderwerpen op 
het gebied van het milieu. 

Europees netwerk voor 
milieu-informatie en -
observatie (Eionet) 

Eionet is een partnerschapsnetwerk van het Europees 
Milieuagentschap (EEA), zijn leden en de samenwerkende 
landen. Het bestaat uit de EEA zelf, zes Europese 
Thematische Centra (ETC’s), en een netwerk van ongeveer 
1 000 deskundigen uit 39 landen die zitting hebben in wel 
400 nationale organen die zich bezighouden met milieu-
informatie. Via Eionet coördineert de EEA de verstrekking 
van milieugegevens door afzonderlijke landen. 

Ex-antevoorwaarden 

Ex-antevoorwaarden zijn voorwaarden op basis van vooraf 
in partnerschapsovereenkomsten vastgestelde criteria die 
worden gezien als noodzakelijke voorwaarden voor de 
doeltreffende en doelmatige besteding van de steun van de 
Unie waarop deze overeenkomsten betrekking hebben. Bij 
de opstelling van operationele programma's voor het EFRO, 
CF en ESF voor de programmeringsperiode 2014-2020 
moesten de lidstaten beoordelen of er aan deze 
voorwaarden was voldaan. Als dat niet het geval was, 
moesten actieplannen worden opgesteld om ervoor te 
zorgen dat daaraan uiterlijk op 31 december 2016 was 
voldaan. 

Groot project 

Een project dat bestaat uit een geheel van economisch 
onscheidbare werkzaamheden die een precieze technische 
functie vervullen, dat op duidelijk omschreven 
doelstellingen is gericht, waarvoor de totale kosten die zijn 
beoordeeld bij de bepaling van de bijdrage van de fondsen 
zijn vastgesteld op meer dan 50 miljoen euro, en dat over 
het algemeen grootschalige infrastructuurprojecten betreft 
op het gebied van vervoer, milieu of andere sectoren, zoals 
cultuur, onderwijs, energie of ict. Hiervoor is op algemeen 
projectniveau goedkeuring van de Commissie vereist. 

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 werd de 
drempel verhoogd tot 75 miljoen euro in het geval van 
concrete acties die bijdragen tot de thematische doelstelling 
in artikel 9, eerste alinea, punt 7 “Duurzaam vervoer 
bevorderen en knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren wegwerken”. 

Grote 
watervoorzieningsgebieden 

Grote watervoorzieningsgebieden leveren gemiddeld meer 
dan 1 000 m³ water per dag of aan meer dan 
5 000 personen. 



 7 

 
 

Indicatorparameters 

Indicatorparameters zijn een mix van microbiologische, 
chemische en radiologische parameters die informatie 
opleveren over verwerkingsprocessen en de 
organoleptische kwaliteit van drinkwater. 

Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions 
(gezamenlijke bijstand ter 
ondersteuning van projecten 
in Europese regio's). 

Jaspers is een partnerschap voor technische bijstand tussen 
drie partners (de Europese Commissie, de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Ontwikkeling). Deze verstrekt onafhankelijk advies om 
begunstigde landen te helpen bij de voorbereiding van 
hoogwaardige grote projecten die moeten worden 
gecofinancierd door middel van twee Europese structuur- 
en investeringsfondsen (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en het Cohesiefonds). 

Kleine 
watervoorzieningsgebieden 

Kleine watervoorzieningsgebieden leveren gemiddeld 
minder dan 1 000 m³ water per dag of bedienen minder dan 
5 000 personen. 

Landspecifieke aanbevelingen 
(LSA) 

Landspecifieke aanbevelingen (LSA’s) zijn aanbevelingen in 
verband met structurele uitdagingen die moeten worden 
aangepakt door middel van meerjarige investeringen die 
rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de ESI-
fondsen vallen, zoals uiteengezet in de fondsspecifieke 
verordeningen. Zij worden goedgekeurd door de Commissie 
overeenkomstig de artikelen 121, lid 2, en 148, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). 

Niet-betaald water 

Bij niet-betaald water gaat het vooral om water dat weglekt 
uit het systeem vóórdat het de consument bereikt 
(technische of fysieke verliezen), en om water dat wordt 
verbruikt zonder dat het op de juiste wijze in rekening 
wordt gebracht, bijvoorbeeld door illegale aftappunten of 
onjuiste meteropneming (commerciële of schijnbare 
verliezen). Terwijl de eerstgenoemde gevallen tot onnodige 
hogere productiekosten leiden (omdat er meer water dan 
nodig moet worden geproduceerd), leiden de 
laatstgenoemde tot gederfde inkomsten. De hoeveelheid 
niet-betaald water wordt normaliter geschat aan de hand 
van het vastgestelde saldo van het water dat het systeem 
in- en uitstroomt. 

Eenvoudigheidshalve wordt in dit verslag in plaats van 
“waterverliezen” de term “niet-betaald water” gebruikt. 

Operationeel programma 
(OP) 

Een OP beschrijft de prioriteiten en specifieke doelstellingen 
van een lidstaat en de benutting van de middelen (EU- en 
nationale openbare en particuliere cofinanciering) 
gedurende een bepaalde periode (momenteel zeven jaar) 
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voor de financiering van projecten. De projecten binnen een 
OP moeten bijdragen tot een bepaald aantal doelstellingen. 
De financiering van het OP kan afkomstig zijn uit het EFRO, 
het CF en/of het ESF. Het OP wordt opgesteld door de 
lidstaat en moet door de Commissie worden goedgekeurd 
voordat er betalingen uit de EU-begroting kunnen worden 
gedaan. OP's kunnen alleen worden gewijzigd tijdens de 
programmeringsperiode indien beide partijen daarmee 
instemmen. 

Programma voor gezonde en 
resultaatgerichte regelgeving 
(REFIT) 

In het kader van REFIT screent de Commissie de gehele EU-
wetgeving voortdurend en systematisch om zo lasten, 
inconsistenties en ondoeltreffende maatregelen en 
corrigerende maatregelen vast te stellen. 

Programmeringsperiode Het meerjarige kader waarbinnen de EFRO-, ESF- en CF-
uitgaven worden gepland en uitgevoerd. 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

Watervoorzieningsgebied 

Een voorzieningsgebied is een geografisch afgebakend 
gebied waarbinnen het voor menselijke consumptie 
bestemde water uit één of enkele bronnen afkomstig is en 
waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel 
uniforme kwaliteit te zijn. 
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SAMENVATTING 

De drinkwaterrichtlijn 

I. Water is van essentieel belang voor het leven op onze planeet. Onze ecosystemen, 

maatschappij en economie hebben voldoende hoeveelheden schoon drinkwater nodig om te 

kunnen floreren. De bescherming van de gezondheid van de EU-burgers door middel van de 

veilige toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit is sinds vele jaren een onderdeel van het 

EU-beleid. Sinds 1975 heeft de EU wetgeving inzake water goedgekeurd die is gericht op de 

bescherming van consumenten en gebruikers van water tegen schadelijke gevolgen. In 1980 

werd een richtlijn aangenomen waarin de normen werden vastgelegd voor water dat is 

bestemd voor menselijke consumptie, de drinkwaterrichtlijn, en deze werd vervolgens 

herzien in 1998. Deze richtlijn wordt momenteel herzien. 

Hoe wij onze controle verrichtten 

II. Bij onze controle hebben wij beoordeeld of de EU-acties hebben geleid tot verbetering 

van de toegang van de burgers tot veilig drinkwater in Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Wij 

hebben in het bijzonder onderzocht of er aan de vereisten van de drinkwaterrichtlijn is 

voldaan, of de onderzochte uit het EFRO/CF gefinancierde projecten de kwaliteit van het 

drinkwater en de toegang tot de voorziening ervan hebben verbeterd, en of de 

gegenereerde inkomsten en de aanvullende nationale overheidsfinanciering toereikend zijn 

om de instandhouding en de duurzaamheid van de door de EU gefinancierde investeringen 

in infrastructuur voor drinkwatervoorziening te garanderen. 

III. Tussen 2007 en 2020 bedroegen de EFRO/CF-middelen voor het beheer en de levering 

van drinkwater in deze drie lidstaten 3,7 miljard euro. De controle bestreek de periode vanaf 

de toetreding van de bezochte lidstaten tot de EU tot het einde van 2016. 

Wat wij vaststelden 

IV. Over het algemeen hebben wij geconcludeerd dat de toegang tot en voorziening van 

drinkwater van burgers in Bulgarije, Hongarije en Roemenië is verbeterd. Dit is grotendeels 

het gevolg van de aanzienlijke uit het CF en het EFRO gefinancierde investeringen van de 

afgelopen jaren. Desondanks zijn er nog gebieden waar burgers worden voorzien van water 



 10 

 
 

dat afkomstig is van het openbare net dat niet volledig in overeenstemming is met de EU-

normen die zijn vastgelegd in de drinkwaterrichtlijn van in 1998. Bovendien zijn aanzienlijke 

verdere nationale publieke en particuliere investeringen nodig om de toegang tot water van 

goede kwaliteit te waarborgen voor alle burgers in die lidstaten, en om ervoor te zorgen dat 

de door de EU gefinancierde investeringen in waterfaciliteiten naar behoren in stand kunnen 

worden gehouden. 

Wij doen de volgende aanbevelingen: 

V. De Commissie moet het volgende doen: 

a) follow-up geven aan tekortkomingen in de monitoring door de lidstaten op basis van 

bestaande rapportages en de voorschriften van de drinkwaterrichtlijn in dit opzicht 

handhaven. 

b) in het kader van de huidige herziening van de drinkwaterrichtlijn de volgende kwesties 

op proportionele wijze aanpakken: 

b)1 de informatieverstrekking van lidstaten aan de Commissie over afwijkingen 

aangaande kleine watervoorzieningsgebieden verbeteren; 

b)2 de verslagleggingvereisten uitbreiden naar kleine watervoorzieningsgebieden; 

b)3 regelmatig verslag uitbrengen zodat actuele informatie over de naleving van de 

drinkwaterrichtlijn van de lidstaten wordt verzameld. De Commissie zou opties 

zoals alternatieve IT-instrumenten (bijv. data-harvesting van nationale overheden) 

in overweging moeten nemen om de verslagleggingsprocedure te faciliteren en 

sneller te maken en om ervoor te zorgen dat actuele informatie beschikbaar is; 

b)4 de vereisten verbeteren voor het aan consumenten verstrekken van adequate en 

actuele informatie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 

water; 

c) lidstaten ondersteunen in het stimuleren van acties gericht op de vermindering van 

waterverliezen. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld de vermindering van 

waterverliezen op te nemen in de reikwijdte van EU-financiering op het gebied van 
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drinkwaterinfrastructuur of door de transparantie met betrekking tot waterverliezen te 

verbeteren. 

VI. De lidstaten moeten: 

a) vereisen dat plannen om een bepaalde vermindering van waterverliezen te realiseren, 

worden opgenomen als selectiecriteria voor alle projecten voor waterfaciliteiten 

waarmee de nationale doelstellingen kunnen worden behaald; 

b) ervoor zorgen dat de duurzaamheid van de waterinfrastructuur, inclusief onderhoud en 

vernieuwing, tot uitdrukking komt in de watertarieven; 

c) indien nodig overwegen om financiële of andere vormen van steun te verlenen aan 

huishoudens waarvoor de kosten van waterdiensten boven het betaalbare tarief liggen, 

waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de volledige kosten kunnen worden 

terugverdiend door middel van de opbouw van de watertarieven. 
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INLEIDING 

De EU-drinkwaterrichtlijn 

1. Water is van essentieel belang voor het leven op onze planeet. Onze ecosystemen, 

maatschappij en economie hebben schoon drinkwater in toereikende hoeveelheden nodig 

om te kunnen floreren. De bescherming van de gezondheid van de EU-burgers door middel 

van de veilige toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit is sinds vele jaren een onderdeel 

van het EU-beleid. Sinds 1975 heeft de EU wetgeving inzake water goedgekeurd die is 

gericht op de bescherming van consumenten en gebruikers van water tegen schadelijke 

gevolgen. Een veilige en kwalitatief hoogwaardige watervoorziening voor alle Europeanen is 

ook een onlosmakelijk onderdeel van het milieubeleid van de EU1

2. De eerste richtlijn over de kwaliteit van drinkwater in de lidstaten werd vastgesteld in 

1975

. 

2. Een andere richtlijn met betrekking tot de normen voor water dat is bestemd voor 

menselijke consumptie is de drinkwaterrichtlijn, die is gericht op de bescherming van de 

volksgezondheid tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke 

consumptie bestemd water (zie tekstvak 1). Deze werd aangenomen in 19803 en vervolgens 

herzien in 19984

Tekstvak 1 - De drinkwaterrichtlijn 

. Deze richtlijn wordt momenteel herzien. 

In de drinkwaterrichtlijn zijn voor drinkwater in de EU kwaliteitsnormen vastgelegd voor 

48 parameters die door de lidstaten regelmatig moeten worden gemonitord en getest. De 

parameters zijn opgesplitst in drie categorieën: 

                                                      

1 Europees Milieuagentschap, http://www.eea.europa.eu. 

2 Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het 
oppervlaktewater dat is bestemd voor productie van drinkwater in de lidstaten (PB L 194 van 
25.7.1975, blz. 26). 

3 Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water (PB L 229 van 5.12.1998, blz. 11). 

4 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32). 
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• microbiologische parameters (van belang voor de volksgezondheid), die met name de parameters 

E. coli en enterokokken omvatten; 

• chemische parameters (van belang voor de volksgezondheid), die variëren van specifieke stoffen, 

zoals individuele metalen, of individuele organische verbindingen, tot generieke stoffen zoals 

bestrijdingsmiddelen en bijproducten van desinfectie; 

• indicatorparameters, die informatie verstrekken over de verwerkingsprocessen en de 

organoleptische kenmerken (d.w.z. kleur, geur, en het gevoel van een stof) en de esthetische 

kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water; deze zijn een mengeling van 

microbiologische, chemische en radiologische parameters. Niet-naleving van een 

indicatorparameter duidt erop dat er mogelijk een probleem bestaat met betrekking tot de 

levering dat moet worden onderzocht en waarvoor moet worden bepaald of het al dan niet de 

volksgezondheid in gevaar brengt. 

3. De richtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid om, bij wijze van uitzondering, tijdelijk af 

te wijken van de vereiste waterkwaliteitsnormen. Deze uitzonderingen mogen maximaal drie 

jaar duren en kunnen tweemaal worden verlengd (een bijkomende termijn van drie jaar voor 

elke verlenging). 

Monitoring- en verslagleggingsregelingen 

4. De lidstaten zijn verplicht om drinkwatervoorzieningszones en passende 

monitoringprogramma’s in te stellen in overeenstemming met de minimale vereisten die zijn 

vastgelegd in de drinkwaterrichtlijn5

- watervoorzieningsgebieden die gemiddeld meer dan 1 000 m³ water per dag leveren of 

meer dan 5 000 personen bedienen, en die vaak worden aangeduid als “grote 

watervoorzieningsgebieden”, 

. In de drinkwaterrichtlijn wordt een onderscheid 

gemaakt tussen: 

                                                      

5 Artikel 7 en de bijlagen II en III van de drinkwaterrichtlijn. 
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- watervoorzieningsgebieden die gemiddeld minder dan 1 000 m³ water per dag leveren 

of minder dan 5 000 personen bedienen, en die vaak worden aangeduid als “kleine 

watervoorzieningsgebieden”, en 

- watervoorzieningsgebieden die gemiddeld minder dan 10 m³ water per dag leveren of 

minder dan 50 personen bedienen, en die vaak worden aangeduid als “zeer kleine 

watervoorzieningsgebieden”. 

5. Daarnaast moet er krachtens de drinkwaterrichtlijn actuele informatie beschikbaar zijn 

voor consumenten6

6. Namens de Commissie verzamelt het Europees Milieuagentschap (EEA) de gegevens over 

de waterkwaliteit in de lidstaten via een elektronisch verslagleggingsinstrument

 en om de drie jaar verslag worden uitgebracht door de lidstaten over de 

kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, voor de drie voorgaande jaren. 

Deze verslagen moeten worden gepubliceerd binnen één kalenderjaar na het einde van de 

verslagleggingsperiode, en binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking 

ervan aan de Commissie worden verstrekt. 

7

7. Dit verslag is het voornaamste instrument om niet-naleving van de parameterwaarden 

van de drinkwaterrichtlijn op te sporen en elke lidstaat moet daarin verslag uitbrengen over 

de waterkwaliteit in alle grote watervoorzieningsgebieden. De verslaglegging over kleine 

watervoorzieningsgebieden gebeurt op vrijwillige basis. Voor zeer kleine 

watervoorzieningszones hebben de lidstaten een vrijstelling van de bepalingen van de 

drinkwaterrichtlijn, waarbij het om individuele voorzieningen gaat die gemiddeld minder dan 

10 m³ water per dag leveren of minder dan 50 personen bedienen. 

. Het EEA is 

ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de in de databank opgenomen 

informatie en stelt de nationale databanken samen die worden geverifieerd door de 

lidstaten. Binnen negen maanden na ontvangst van de verslagen van de lidstaten publiceert 

de Commissie op basis van deze gegevens een samenvattend verslag over de kwaliteit van 

het voor menselijke consumptie bestemd water in de Unie als geheel. 

                                                      

6 Artikel 13 van de drinkwaterrichtlijn. 

7 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171. 
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Bronnen van drinkwater in de EU 

8. Als onderdeel van het voorschrift van de drinkwaterrichtlijn om de kwaliteit van het 

drinkwater te beoordelen, worden jaarlijks enkele miljoenen analyses gemaakt in de 

lidstaten. Tijdens de verslagleggingsperiode 2011-2013 werden bijvoorbeeld 4,1 miljoen 

analyses gemaakt van microbiologische parameters, 7,1 miljoen van chemische parameters, 

en 17,5 miljoen van indicatorparameters (zie tekstvak 1

9. Voor indicatorparameters houdt de overschijding van een norm niet noodzakelijkerwijs 

niet-naleving van de drinkwaterrichtlijn in, omdat er in de meeste gevallen geen direct 

gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Hoewel de meeste indicatorparameters geen 

rechtstreekse bedreiging voor de volksgezondheid vormen, kunnen ze door de uiterlijke 

kenmerken, de smaak of de geur van het water indirect gevolgen hebben voor de 

waterkwaliteit, en dus invloed hebben op de aanvaardbaarheid voor de consument. Zo is de 

in de drinkwaterrichtlijn vastgestelde drempel voor ijzer 200 µg/l. Een ijzerconcentratie van 

300 µg/l geeft water een waarneembare smaak en maakt het troebel en gekleurd. Daardoor 

smaakt het water niet meer goed voor de consument. De gezondheidskundige grenswaarde 

daarvan is 2 000 µg/l en dus veel hoger dan wat werkelijk aanvaardbaar is voor 

consumenten. Indicatorparameters kunnen ook een juiste behandeling bemoeilijken. Zo kan 

de aanwezigheid van organische stoffen leiden tot ontoereikende desinfectie. 

). Indien ten minste 99 % van alle 

analyses die in een bepaald jaar zijn verricht aan de gegeven norm voldoen, wordt ervan 

uitgegaan dat de lidstaat aan de parameterwaarde in de richtlijn voldoet. 

10. Over het algemeen is de kwaliteit van drinkwater in de EU goed8

                                                      

8 COM(2016) 666 final van 20.10.2016 “Samenvattend verslag over de kwaliteit van het 
drinkwater in de Unie waarbij de verslagen van de Lidstaten voor de periode 2011-2013 
onderzocht worden, als bedoeld in artikel 13, lid 5 van Richtlijn 98/83/EG”. 

. De microbiologische en 

chemische parameters in de drinkwaterrichtlijn worden met name nageleefd door de 

overgrote meerderheid van de grote watervoorzieningsgebieden (zie nadere bijzonderheden 
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in tabel 1). Bovendien is de naleving in de EU aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de 

verslagleggingsperiode 2008-20109

Tabel 1 - Lidstaten1 en het nalevingspercentage 

. 

 
2008-2010 2011-2013 

Totaal nalevingspercentage voor microbiologische parameters 
> 99 % 23 27 

95 % < X < 99 % 4 - 
< 95 % - - 

Totaal nalevingspercentage voor chemische parameters 
> 99 % 11 26 

95 % < X < 99 % 11 12 
< 95 % 5 - 

Totaal nalevingspercentage voor indicatorparameters 
> 99 % 7 21 

95 % < X < 99 % 10 53 
< 95 % 10 14 

1 Kroatië was vrijgesteld van het verslagleggingsproces voor de periode 2011-2013, aangezien het 
land op 1 juli 2013 is toegetreden tot de EU. 

2 Hongarije. 
3 Denemarken, Cyprus, Letland, Hongarije en Slovenië. 
4 Voor indicatorparameters rapporteerde Malta een nalevingspercentage van ongeveer 90 % 

vanwege zeer lage nalevingspercentages met betrekking tot chloride. 

Bron: Uitwerking van de ERK op basis van gegevens uit het samenvattend verslag over de kwaliteit 
van drinkwater in de EU. 

11. Voor de kleine watervoorzieningsgebieden (die ongeveer 65 miljoen personen in de 

gehele EU bedienen) lag het gemiddelde nalevingspercentage voor de 

verslagleggingsperiode 2011-2013 boven de 98 %10. Dit algemene cijfer duidt op vooruitgang 

ten opzichte van de verslagleggingsperiode 2008-2010, toen gemiddeld slechts ongeveer 

59 % van alle kleine watervoorzieningsgebieden volledig aan de vereisten van de 

drinkwaterrichtlijn voldeed11

                                                      

9 COM(2014) 363 final van 16.6.2014 “Samenvattend verslag over de kwaliteit van het 
drinkwater in de Unie waarbij de verslagen van de Lidstaten voor de periode 2008-2010 
onderzocht worden, als bedoeld in Richtlijn 98/83/EG”. 

. Voor de periode 2008-2010 hebben alle lidstaten, behalve de 

10 COM(2016) 666 final, blz. 2. 

11 Gegevens geëxtrapoleerd uit de fiches per lidstaat 2008-2010 over kleine 
watervoorzieningsgebieden, http://ec.europa.eu/environment/water/water-
drink/reporting_en.html. 
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Tsjechische Republiek, verslag uitgebracht over de kleine watervoorzieningsgebieden. Voor 

de verslagleggingsperiode 2011-2013 heeft slechts ongeveer de helft van de lidstaten (die 

samen ongeveer 34,6 miljoen door kleine watervoorzieningsgebieden bediende 

consumenten vertegenwoordigen) informatie verstrekt. Dit is te wijten aan het feit dat de 

verslaglegging over kleine watervoorzieningsgebieden niet verplicht is. 

12. Tekortkomingen in de monitoring van kleine watervoorzieningsgebieden werden ook al 

erkend in het zevende milieuactieprogramma (MAP), waarin werd gepleit voor grotere 

inspanningen om de drinkwaterrichtlijn uit te voeren, met name voor kleine 

watervoorzieningsgebieden12

Verliezen in drinkwatervoorzieningssystemen 

. 

13. Het grote fysieke waterverlies is een belangrijk probleem voor de drinkwatervoorziening. 

Dit is hoofdzakelijk het gevolg van lekkages uit distributienetten die slecht zijn onderhouden 

of moeten worden vernieuwd. Het percentage waterverlies wordt berekend als de 

verhouding tussen de hoeveelheid niet-gefactureerd water en de totale hoeveelheid water 

die het distributienet instroomt. 

14. Volgens in 2014 gepubliceerde gegevens waarin wordt verwezen naar de periode 

2008-2010, gaat in ongeveer de helft van de lidstaten meer dan 20 % van het schone 

drinkwater verloren in het distributienet vóórdat het de kraan van de consument bereikt, en 

in sommige lidstaten loopt dit aandeel op tot wel 60 %13

15. Vanuit milieuperspectief is het belangrijk om deze verliezen terug te dringen (sparen van 

hulpbronnen) en dit is ook van wezenlijk belang voor de prestaties van de watervoorziening. 

. Voor de periode 2011-2013 boden, 

anders dan voor de voorgaande periode, noch het samenvattend verslag, noch de verslagen 

van de lidstaten gegevens over waterverliezen. 

                                                      

12 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 
inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot 
en met 2020 “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet”, prioritaire doelstelling 3, 
punt 54 (iii) (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 171). 

13 COM(2014) 363 final. 
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In de Europa 2020-strategie wordt een grote nadruk gelegd op doelmatig gebruik van 

hulpbronnen, en impliciet dus ook op een grotere hulpbronnenefficiëntie in het geval van 

water, wat extra voordelen oplevert, zoals een verminderd energieverbruik bij de 

behandeling en het transport van water, lagere waterprijzen en minder waterverliezen14. 

Verder wordt ook in het zevende milieuactieprogramma de noodzaak onderstreept om de 

doelmatigheid te vergroten door de infrastructuur te vernieuwen15

EU-financiering, voornamelijk door middel van het EFRO en het CF 

. 

16. De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn de belangrijkste bronnen van 

EU-financiering voor waterinfrastructuur. De projecten zijn vooral gefinancierd door middel 

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF). 

17. Veel projecten op het gebied van drinkwater worden gezamenlijk met 

afvalwaterzuiveringsprojecten uitgevoerd16. Tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 

was meer dan 7,3 miljard euro toegewezen aan projecten met betrekking tot drinkwater. 

Van dit bedrag was ongeveer 4 miljard euro bestemd voor de EU-13-lidstaten. Voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 bedraagt de totale toewijzing voor drinkwater ongeveer 

4,7 miljard euro, waarvan ongeveer 3,4 miljard euro is uitgetrokken voor de EU-13-lidstaten 

(zie bijlage I

Toegang tot drinkwater 

). 

18. In de gehele EU is in hoge mate veilig drinkwater beschikbaar. Er zijn echter nog steeds 

regio’s waarin de burgers geen toegang wordt geboden tot watervoorziening. Volgens 

gegevens van Eurostat17

                                                      

14 Europese Raad van 17 juni 2010, Conclusies naar aanleiding van COM(2010) 2020 definitief van 
3 maart 2010 “EUROPA 2020 - Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei”. 

 verschilt het percentage van de bevolking dat is aangesloten op de 

15 Besluit nr. 1386/2013/EU, prioritaire doelstelling 2, punt 41. 

16 De totale EU-toewijzing voor afvalwaterzuiveringsprojecten in de programmeringsperiode 
2007-2013 bedroeg circa 14,6 miljard euro, waarvan ongeveer 10 miljard euro voor de EU-13-
lidstaten. De toewijzing voor de periode 2014-2020 bedraagt ongeveer 10 miljard euro, 
waarvan 7 miljard euro voor de EU-13-lidstaten. 

17 Eurostat - Population connected to public water supply, code ten00012. 
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openbare watervoorziening aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat. In Roemenië is slechts 62 % 

van de bevolking, het laagste percentage, aangesloten op het openbare waternetwerk 

(zie figuur 1). Bijlage II

Figuur 1 - Percentage van de bevolking in de bezochte lidstaten dat in 2013 was 
aangesloten op de openbare watervoorziening 

 bevat achtergrondinformatie over de bronnen van drinkwater in de 

EU. 

 

Bron: Eurostat. 

19. In december 2013 heeft het EU-burgerinitiatief “Right2Water” bijna 1,9 miljoen 

handtekeningen verzameld in alle lidstaten. In dit initiatief werd de Commissie verzocht om 

wetgeving voor te stellen om het recht van mensen op water en zuivering van water, zoals 

erkend door de Verenigde Naties, uit te voeren en de voorziening van water en zuivering van 

water als cruciale openbare diensten voor iedereen te bevorderen18

                                                      

18 http://www.right2water.eu/  

. In 2014 heeft de 

Commissie haar beoordeling gepubliceerd van de steun die de EU reeds heeft verleend voor 
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drinkwater van goede kwaliteit, waarbij zij de lidstaten heeft aangespoord om de toegang 

tot een minimale watertoevoer te waarborgen voor alle EU-burgers19

Watertarieven 

. 

20. De principes die bij het vaststellen van de watertarieven moeten worden toegepast, 

namelijk kostendekking en de betaalbaarheid van waterdiensten, zijn vastgesteld in de 

kaderrichtlijn water van 200020

21. Tegelijkertijd moeten waterdiensten maatschappelijk gezien betaalbaar zijn voor de 

consument. Bij het vaststellen van watertarieven kunnen de lidstaten rekening houden met 

de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen om zo de waterdiensten 

betaalbaar te houden. In de richtsnoeren van de Commissie wordt 4 % van het inkomen van 

een huishouden genoemd als algemeen aanvaarde betaalbaarheidsnorm, d.w.z. de totale 

waterfactuur (drinkwater en afvalwater) kan 4 % van het inkomen van het huishouden 

kosten

. In de praktijk moeten de tarieven minstens de exploitatie- 

en onderhoudskosten dekken, en ook een goed deel van de afschrijving van de activa, om 

tot de duurzaamheid van de infrastructuur te kunnen bijdragen. 

21

                                                      

19 COM(2014) 177 final van 19.3.2014: Mededeling van de Commissie over het Europees 
burgerinitiatief “Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek 
goed, geen handelswaar!”. 

. 

20 Artikel 9 van 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 (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1). 

21 Europese Commissie, “De nieuwe programmeringsperiode 2007-2013 - Richtsnoeren 
betreffende de methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse, werkdocument 
nr. 4”, 8/2006. 
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Eerdere ERK-controles en andere recente studies op het gebied van waterbeleid 

22. In de afgelopen jaren hebben wij een aantal verslagen gepubliceerd over het waterbeleid 

en EU-investeringen in de drink- en afvalwaterinfrastructuur22. Bijlage II

23. In mei 2015 heeft het Europees Parlement een verslag over de drinkwaterrichtlijn 

uitgebracht

 geeft een 

samenvatting van de belangrijkste conclusies van deze verslagen. 

23

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE 

. 

24. Door middel van deze controle hebben wij beoordeeld of de EU-acties hebben geleid tot 

een verbetering van de toegang van de burgers tot drinkwater van goede kwaliteit in 

Bulgarije, Hongarije en Roemenië. We hebben in het bijzonder onderzocht of: 

- aan de vereisten van de drinkwaterrichtlijn is voldaan; 

- de onderzochte gecofinancierde EFRO/CF-projecten de kwaliteit van het drinkwater en 

de toegang daartoe hebben verbeterd; 

- de gegenereerde inkomsten en de aanvullende nationale overheidsfinanciering 

toereikend zijn om toe te zien op de instandhouding en de duurzaamheid van de door 

de EU gefinancierde investeringen in infrastructuur voor drinkwatervoorziening. 

25. Wij hebben besloten om ons te concentreren op de EU-13-lidstaten, omdat we in 2010 

reeds een speciaal verslag hebben gepubliceerd over het thema drinkwater in de 

                                                      

22 Speciaal verslag nr. 9/2010 “Worden de bestedingen uit hoofde van structurele maatregelen 
van de EU op het gebied van de watervoorziening voor huishoudelijk gebruik optimaal 
benut?”; Speciaal verslag nr. 4/2014 “Integratie van doelstellingen van het EU-waterbeleid in 
het GLB: een gedeeltelijk succes”; Speciaal verslag nr. 2/2015 “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”; 
Speciaal verslag nr. 23/2015 “Waterkwaliteit in het Donaubekken: vooruitgang in de uitvoering 
van de kaderrichtlijn water, maar nog wel een lange weg te gaan”; en Speciaal verslag 
nr. 3/2016 “Bestrijding van eutrofiëring in de Oostzee: meer en doeltreffender maatregelen 
nodig” (http://eca.europa.eu). 

23 EPRS, Water legislation, Cost of Non-Europe Report, mei 2015. 
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programmeringsperiode 2000-2006, dat was gericht op de EU-15-lidstaten24. De 

geselecteerde lidstaten zijn met name gekozen vanwege het bedrag van de tussen 2007 en 

2020 daaraan toegewezen EU-middelen (3,7 miljard euro, ofwel ongeveer 50 % van de totale 

EU-toewijzingen voor het beheer en de levering van drinkwater voor de EU-13-lidstaten - 

zie bijlage I

26. De controle was gebaseerd op bewijsstukken van de Commissie en de bezochte 

lidstaten. Deze werd met name uitgevoerd door middel van: 

), de beperkte toegang tot drinkwater (in het geval van Roemenië) en de hoge 

mate van waterverlies die is gemeld in de periode 2008-2010. 

- gesprekken met vertegenwoordigers van directoraat-generaal Milieu en directoraat-

generaal Regionaal beleid en stadsontwikkeling; 

- een analytisch onderzoek van relevante EU- en nationale documentatie; 

- gesprekken met vertegenwoordigers van de ministeries van Milieu en Volksgezondheid, 

de beheersautoriteit, regelgevende instanties, enz., van de geselecteerde lidstaten; 

- bezoeken en evaluaties van negen EFRO-/CF-projecten (drie in elk van de drie bezochte 

lidstaten), met inbegrip van projectdocumentatie, zoals aanvragen, 

subsidieovereenkomsten, verslagen en andere documenten die verband houden met de 

uitvoering van het project; 

- gesprekken met de exploitanten van waterbedrijven, projectbegunstigden en 

beheersautoriteiten van de negen onderzochte projecten. 

27. De voor deze controle onderzochte EFRO-/CF-drinkwaterprojecten hebben betrekking op 

alle aspecten van de infrastructuur die verband houdt met de watercyclus. Deze omvatten 

het creëren of het herstel van waterwingebieden (zie afbeelding 1), zuiveringsinstallaties 

(zie afbeelding 2), opslag en vervoer via pijpleidingen (zie afbeelding 3

                                                      

24 Speciaal verslag nr. 9/2010. 

) en pompstations. Elk 

van de geselecteerde projecten behoorde tot de 20 die in elke lidstaat tijdens de 

programmeringsperiode 2007-2013 de meeste EU-cofinanciering ontvingen. Zij zijn gekozen 
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ter illustratie van de belangrijkste aspecten van de verwezenlijking van de doelstellingen van 

de drinkwaterrichtlijn en kwesties inzake toegang, verliezen en kwaliteit. 

Afbeelding 1 - Drijvende inname van water in Călăraşi (Roemenië) 

 

Bron: ERK. 

Afbeelding 2 - Zuiveringsmachine van de Bogyiszló-zuiveringsinstallatie in Szekszárd 
(Hongarije) 

 

Bron: ERK. 
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Afbeelding 3 - Graafwerkzaamheden in Veliko Tarnovo (Bulgarije) 

  

©De beheersautoriteit van het operationele programma “Milieu” in Bulgarije. 

28. De controle bestreek de periode vanaf de toetreding van de bezochte lidstaten tot de EU 

tot het einde van 2016. 

OPMERKINGEN 

Eind 2016 was de drinkwaterrichtlijn van 1998 in de meeste opzichten uitgevoerd 

29. De Europese Unie kan haar beleidsdoelstellingen niet bereiken als in de lidstaten het EU-

recht niet in de praktijk wordt toegepast. De lidstaten zijn ervoor verantwoordelijk dat zij 

richtlijnen op de juiste wijze en binnen de vereiste termijn omzetten in nationaal recht. 

Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de correcte toepassing en uitvoering van het 

gehele corpus van EU-wetgeving25. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op 

de inspanningen van de lidstaten en op de naleving van het EU-recht, waarvoor zij formele 

juridische procedures kan inzetten26

                                                      

25 Artikel 291, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

. 

26 Artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). 
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30. De drinkwaterrichtlijn is de belangrijkste EU-wetgeving inzake de kwaliteit van 

drinkwater. Wij hebben dan beoordeeld of: 

- de bezochte lidstaten de drinkwaterrichtlijn op de juiste wijze hebben omgezet in 

nationale rechtskaders en aan de eisen ervan hebben voldaan; 

- alle consumenten in de bezochte lidstaten over geschikt drinkwater kunnen beschikken; 

- de monitoringregelingen informatie verschaffen over de uitvoering van de 

drinkwaterrichtlijn; 

- actuele informatie over de kwaliteit van drinkwater beschikbaar is voor consumenten; 

- de Commissie regelmatig de wetenschappelijke en technische aspecten van de 

drinkwaterrichtlijn evalueert. 

De nationale wetgeving in de bezochte lidstaten is in overeenstemming met de vereisten 

van de drinkwaterrichtlijn 

31. De doeltreffende omzetting van de drinkwaterrichtlijn in nationale wetgeving is een 

noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat het drinkwater in de hele EU voldoet aan een 

gemeenschappelijk veiligheidsniveau. Vanaf de datum waarop de lidstaten toetraden27

32. De Commissie verricht conformiteitsonderzoeken door de EU-verplichtingen te 

vergelijken met de tekst van de relevante artikelen van de nationale wetgevingen, waarmee 

zij beoordeelt of deze aan de vereisten van de EU-richtlijnen voldoen. Dit heeft zij in 2004 

gedaan voor Hongarije, en in 2007 voor Bulgarije en Roemenië. 

, 

moest de Commissie ervoor zorgen dat de nationale wetgeving, behalve in geval van 

specifieke in de toetredingsverdragen toegestane vrijstellingen, in overeenstemming was 

met de bepalingen van de Europese kaderwetten. 

33. Voor de drie bezochte lidstaten heeft de Commissie vastgesteld dat de nationale 

wetgevingen niet in alle opzichten in overeenstemming waren met de drinkwaterrichtlijn, 

                                                      

27 1 mei 2004 voor Hongarije en 1 januari 2007 voor Bulgarije en Roemenië. 
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waarop inbreukprocedures werden ingeleid (zie tekstvak 2) tegen Hongarije (in 2008) en 

Bulgarije en Roemenië (in 2009)28 (zie bijlage III

Tekstvak 2 - Inbreukprocedures 

). 

Indien zij vaststelt dat de wetgeving van de Europese Unie niet wordt nageleefd, kan de Commissie 

een procedure inleiden wegens niet-nakoming van een verplichting, zoals bepaald in artikel 258 van 

het VWEU. 

In de eerste fase van de procedure stuurt de Commissie de lidstaat een ingebrekestelling waarin zij 

deze verzoekt binnen twee maanden zijn opmerkingen in te dienen. Deze uitwisseling van 

standpunten wordt normaliter niet openbaar gemaakt. 

Wanneer de door de lidstaat ingediende opmerkingen de Commissie er niet van overtuigen haar 

standpunt te wijzigen, of als de lidstaat geen gevolg geeft aan het verzoek, kan de Commissie een 

met redenen omkleed advies uitbrengen waarin zij de lidstaat een bijkomende termijn van twee 

maanden geeft om de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen. In deze fase brengt de 

Commissie een persbericht uit waarin zij de EU-burgers over het doel van de procedure informeert. 

Indien de lidstaat zijn wetgeving niet in overeenstemming brengt met de wetgeving van de Europese 

Unie, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie, dat een bindende uitspraak 

doet. 

Indien een lidstaat zich niet aan de uitspraak van het Hof houdt, kan de Commissie, na verzending 

van een tweede ingebrekestelling, de zaak nogmaals aanhangig maken bij het Hof van Justitie, waar 

zij kan verzoeken om de oplegging van een forfaitaire som of een dwangsom krachtens artikel 260 

VWEU. 

34. Als gevolg van dergelijke inbreukprocedures hebben de drie lidstaten hun nationale 

wetgeving aangepast. Daarom zijn de procedures gesloten, in 2009 voor Hongarije en in 

2010 voor Roemenië. In het geval van Bulgarije heeft de Commissie, gezien de omvang van 

de wijzigingen, haar conformiteitsstudie in 2012 geactualiseerd, waarbij zij op verdere 

gevallen van niet-naleving is gestuit, waardoor de inbreukprocedure pas in 2015 werd 

                                                      

28 Inbreukprocedures 2008/2247 voor Hongarije, 2009/2259 voor Bulgarije en 2009/2260 voor 
Roemenië. 
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gesloten. Uit ons onderzoek bleek dat de nationale wetgeving in de drie bezochte lidstaten 

op dit moment over het algemeen in overeenstemming is met de vereisten van de 

drinkwaterrichtlijn. 

Afwijkingen van de drinkwaterrichtlijn in Hongarije en Roemenië, maar niet in Bulgarije 

35. De lidstaten kunnen tot een door hen vast te stellen maximumwaarde ruimte bieden 

voor afwijkingen van de parameterwaarden, indien de afwijking geen gevaar kan opleveren 

voor de volksgezondheid en de levering van voor menselijke consumptie bestemd water in 

het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke wijze kan worden verzekerd 

(zie tekstvak 3

Tekstvak 3 - Afwijkingen - artikel 9 van de drinkwaterrichtlijn 

). 

In door de lidstaten of de Commissie toegestane afwijkingen moet het volgende worden vermeld: 

a) de redenen van de afwijking; 

b) de betreffende parameter, eerdere relevante monitoringresultaten, en de op grond van de 

afwijking toegestane maximumwaarde; 

c) het geografisch gebied, de hoeveelheid geleverd water per dag, de betrokken bevolkingsgroep 

en of de afwijking al dan niet gevolgen heeft voor enig betrokken levensmiddelenbedrijf; 

d) een passend controleschema met, zo nodig, een verhoogde controlefrequentie; 

e) een samenvatting van het plan voor de noodzakelijke corrigerende maatregelen, met inbegrip 

van een tijdschema voor het werk, een raming van de kosten en voorzieningen voor de 

evaluatie; 

f) de vereiste duur van de afwijking. 

36. Deze afwijkingen moeten tot een zo kort mogelijke periode worden beperkt en mogen 

maximaal drie jaar duren. Als de redenen voor de afwijking na de eerste termijn nog steeds 

bestaan, kunnen de lidstaten de afwijking verlengen voor een bijkomende periode van 

maximaal drie jaar, waarover zij de Commissie moeten informeren. In uitzonderlijke gevallen 
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kunnen de lidstaten de Commissie verzoeken een derde afwijking van maximaal drie jaar toe 

te staan. 

37. De lidstaten moeten de Commissie binnen twee maanden in kennis stellen van 

afwijkingen die betrekking hebben op grote watervoorzieningsgebieden. Afwijkingen met 

betrekking tot kleine watervoorzieningsgebieden moeten pas vanaf de tweede afwijking 

worden meegedeeld. 

38. In Hongarije voldeden aan het einde van de derde afwijking, die tot het einde van 2012 

liep, 289 van de 365 watervoorzieningsgebieden (bijna 80 %) waarvoor deze afwijking gold 

nog steeds niet aan de richtlijn. De door de Hongaarse autoriteiten genomen maatregelen 

ter verbetering van de situatie in de betrokken gebieden waarvoor de afwijking gold, 

begonnen uiteindelijk resultaten op te leveren. In april 2016 voldeden 66 van de 

365 watervoorzieningsgebieden niet aan de drinkwaterrichtlijn. Ondertussen leidde de 

Commissie vanwege de gemiste deadline in mei 2016 een inbreukprocedure in tegen 

Hongarije. 

39. In het toetredingsverdrag werden Roemenië ook afwijkingen toegestaan29

                                                      

29 Bijlage VII, hoofdstuk 9, Milieu, onderdeel C - waterkwaliteit (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 166-
171). 

, die tot eind 

2010, dan wel tot eind 2015 van kracht waren. Sinds zijn toetreding heeft Roemenië de 

Commissie geïnformeerd over zeven opeenvolgende afwijkingen (dat wil zeggen tweede 

afwijkingen), die tussen 2014 en 2018 afliepen. Maar volgens het Roemeense ministerie van 

Volksgezondheid waren er eind 2015 nog steeds 335 watervoorzieningsgebieden (die 

ongeveer 762 000 mensen van water voorzien, ofwel ongeveer 3,8 % van de totale bevolking 

van Roemenië) waar de kwaliteitsnormen voor bepaalde parameters nog niet volledig zijn 

bereikt. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn aanvullende maatregelen om de naleving 

van de drinkwaterrichtlijn te garanderen, gepland voor de periode 2014-2020, en wel via het 

operationele programma “grootschalige infrastructuur”, het nationale 

plattelandsontwikkelingsprogramma (NPOP) en het nationaal programma voor lokale 

ontwikkeling. 



 29 

 
 

40. In Bulgarije waren ten tijde van de publicatie van dit verslag nog geen afwijkingen 

toegestaan. Desondanks zijn er volgens het Bulgaarse ministerie van Volksgezondheid 

verschillende gebieden in het land waar zich problemen voordoen met betrekking tot de 

naleving. De ernstigste inbreuken houden verband met nitraat/nitriet en hebben betrekking 

op ongeveer 300 kleine watervoorzieningsgebieden. In ongeveer 150 van deze gevallen is 

sprake van aanhoudende niet-naleving, die betrekking heeft op landbouwpraktijken30

41. In alle drie de lidstaten zijn er consumenten die nog steeds geen toegang hebben tot 

drinkwater van toereikende kwaliteit, al dan niet op grond van een afwijking. De lidstaten 

nemen maatregelen om dit te ondervangen, maar soms komen deze te laat, zoals in het 

geval van Hongarije. In Roemenië worden dergelijke maatregelen momenteel uitgevoerd, 

maar het is te vroeg om de doeltreffendheid daarvan te beoordelen. 

. Als 

gevolg daarvan kan worden geschat dat ongeveer 124 000 personen, ofwel 1,7 % van de 

totale bevolking, drinkwater gebruikt dat niet volledig in overeenstemming is met de 

vereisten van de drinkwaterrichtlijn. 

Tekortkomingen in de monitoringregelingen van de drinkwaterrichtlijn 

Sommige lidstaten zijn laat met de verslaglegging over monitoringgegevens 

42. De drie samenvattende verslagen (zie de paragrafen 5-7) over de periode 2002-2013 

werden gepubliceerd met een gemiddelde vertraging van meer dan 17 maanden. Tabel 2

                                                      

30 Zie voor nadere informatie over de verontreiniging van het water als gevolg van 
landbouwpraktijken de Speciale verslagen nr. 23/2015 en nr. 3/2016 van de Rekenkamer. 

 

toont de deadlines en de werkelijke publicatiedata van de samenvattende verslagen over de 

jaren 2002-2013. 
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Tabel 2 - De data en de werkelijke publicatiedata van de samenvattende verslagen 

Samenvattend 
verslag Deadline Publicatiedatum Vertraging 

2002-2004 November 2006 December 2007 13 maanden 

2005-2007 November 2009 December 2011 25 maanden 

2008-2010 November 2012 Juni 2014 19 maanden 

2011-2013 November 2015 Oktober 2016 11 maanden 

43. Volgens een in 2013 gepubliceerd onderzoek31

44. Voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 heeft de meerderheid van de lidstaten hun 

gegevens binnen de vastgestelde termijn ingediend (februari 2015)

 was dit te wijten aan de complexiteit van 

de door de lidstaten te verstrekken informatie (betreffende het aantal parameters en de 

hoeveelheid gedetailleerde informatie), waardoor de bijdragen van de lidstaten onvolledig 

waren en laat kwamen. 

32

De bezochte lidstaten hebben niet voldaan aan alle monitoringverplichtingen 

. Twee lidstaten 

(Griekenland en Italië) hadden echter tot zes maanden extra nodig om hun gegevens in te 

dienen, en één lidstaat (Hongarije) had zijn verslaglegging pas in april 2016 afgerond, dus 

meer dan een jaar later dan vereist. 

45. De drinkwaterrichtlijn staat voor bepaalde parameters, met name indicatorparameters, 

de vermindering of opheffing van de monitoring toe. Over het algemeen mag een lidstaat 

het aantal te testen monsters voor bepaalde parameters verminderen, als: 

de resultaten van de in een periode van tenminste twee opeenvolgende jaren geteste 

monsters constant zijn en aanzienlijk beter dan de grenswaarden, en 

                                                      

31 “Development of a Concept for the Future of Reporting under the Drinking Water Directive - 
critical analysis report”, mei 2013. 

32 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries. 
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het aannemelijk is dat er na het ijkpunt waarop het monster is genomen geen enkele factor 

aanwezig is waardoor de kwaliteit van het water waarschijnlijk achteruit zou gaan33

46. Met de omzetting van Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie hebben de lidstaten de 

mogelijkheid om af te wijken van de parameters en bemonsteringsfrequenties mits er een 

risicobeoordeling wordt uitgevoerd

. 

34

47. De nationale wetgevingen van de drie bezochte lidstaten voldoen aan de 

monitoringvereisten van de drinkwaterrichtlijn. Wij hebben echter verschillende 

tekortkomingen ontdekt in de daadwerkelijk uitgevoerde controles. De driejaarlijkse 

verslaglegging bevat het percentage grote watervoorzieningsgebieden dat voor elke 

parameter is gecontroleerd. Wij hebben geconstateerd dat in de verslaglegging voor de 

periode 2011-2013 van alle drie de bezochte lidstaten niet alle parameters in alle grote 

watervoorzieningsgebieden waren gecontroleerd, zonder dat mogelijke uitzonderingen 

inzake de monitoring werden onderbouwd of verklaard. Zo was voor gemiddeld 81 % van de 

grote watervoorzieningsgebieden in Bulgarije en Hongarije verslag uitgebracht over 

spoorelementen

 (zie de paragrafen 61-63). 

35

48. Dit werd ook bevestigd voor een deel van de onderzochte EFRO-/CF-projecten, waarbij 

wij hebben vastgesteld dat de controle niet overeenkomstig de drinkwaterrichtlijn was 

uitgevoerd. In het bijzonder waren er minder parameters getest dan in de drinkwaterrichtlijn 

wordt vereist. 

, terwijl dit slechts voor 41 % van de grote watervoorzieningsgebieden in 

Roemenië was gedaan. 

49. De nationale autoriteiten van Bulgarije hebben de kwestie van ontoereikende monitoring 

erkend. Zoals is vermeld in het Bulgaarse nationale verslag over milieu voor 2012, voldeed 
                                                      

33 Opmerking 4 van tabel B1 van de drinkwaterrichtlijn. Deze bepalingen worden vervangen door 
de nieuwe bijlage II van de drinkwaterrichtlijn zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2015/1787 
van de Commissie (PB L 260 van 7.10.2015, blz. 6), die uiterlijk in oktober 2017 moet zijn 
omgezet door de lidstaten. 

34 Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water (PB L 260 van 7.10.2015, blz. 6). 

35 Arseen, boor, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, antimoon en seleen. 
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het merendeel van de waterbedrijven voor een aantal parameters (zoals benzo(a)pyreen, 

antimoon, kwik en polycyclische aromatische koolwaterstoffen) niet aan de eisen van de 

drinkwaterrichtlijn qua omvang en frequentie36

50. Bovendien werd volgens de voorlopige gegevens voor 2014 en 2015 een aantal 

parameters, zoals chroom, ijzer en enterokokken, niet in alle kleine 

watervoorzieningsgebieden gemonitord: ijzer werd in ongeveer 90 % van de kleine 

watervoorzieningsgebieden gemonitord en chroom en enterokokken in ongeveer 80 % 

daarvan. Aangezien in Bulgarije ongeveer 1,7 miljoen inwoners door kleine 

watervoorzieningsgebieden bediend worden

. Bovendien werden niet alle grote 

watervoorzieningsgebieden voor alle parameters gemonitord. De hierboven genoemde 

parameters werden gemiddeld voor slechts 66 % van de grote watervoorzieningsgebieden 

gemonitord. 

37

51. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er een gebrek aan toereikende 

laboratoriumcapaciteit: slechts in 6 van de 28 laboratoria van de regionale 

gezondheidsinspectiediensten kunnen monsters volledig worden gecontroleerd en slechts 2 

daarvan kunnen op bromium worden getest. In het kader van het operationeel programma 

“Milieu” voor de periode 2014-2020 loopt een procedure om de analysecapaciteit van de 

regionale gezondheidsinspectiediensten te verbeteren. 

, ontvingen naar schatting 330 000 mensen 

water uit kleine watervoorzieningsgebieden die niet waren getest op enterokokken. 

Tegelijkertijd bedroeg het geteste niet-nalevingspercentage in het geval van geteste kleine 

watervoorzieningsgebieden meer dan 2 %. 

EEA-controles van de verslaglegging van de lidstaten inzake de naleving niet inconsistenties 

52. De door de lidstaten verstrekte monitoringgegevens over de naleving worden namens de 

Commissie geverifieerd door het EEA. De door het EEA verrichte controles op stukken 

omvatten geen controles ter plaatse en hebben daarom per definitie een beperkte 

                                                      

36 Op blz. 102 van het Bulgaarse nationaal verslag over milieu voor 2012. 

37 Overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Bulgarije, verslaglegging in het kader van de 
drinkwaterrichtlijn voor de periode 2011-2013, blz. 12. 
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reikwijdte. Er zijn ook gevallen waarin het EEA inconsistenties in de verslaglegging van de 

lidstaten had kunnen ontdekken door middel van aannemelijkheidscontroles: 

- in Roemenië was sprake van inconsistenties in verband met het totale aantal analyses 

voor de parameter “colibacteriën” (en bijgevolg de overschrijdingsfrequentie) 

(zie tekstvak 4

- in Bulgarije was sprake van een fout in verband met de parameter “nitriet”, waarbij het 

eigenlijk om de parameter “nitraten” ging. 

), en 

Tekstvak 4 - Voorbeeld van tegenstrijdigheden in de verslaglegging van de lidstaten over de 

naleving van de drinkwaterrichtlijn die hadden kunnen worden opgespoord door de EEA 

In de verslaglegging voor de periode 2011-201338

- in totaal zijn voor 2013 7 717 analyses

: 

39

- de overschrijdingsfrequentie van deze parameter is ongeveer 15,5 %. 

 voor de parameter colibacteriën gerapporteerd, en 

In het jaarverslag over de kwaliteit van het drinkwater voor 201340

- er in 2013 in totaal 67 475 analyses zijn gemaakt voor de parameter colibacteriën, zodat 

 wordt echter terecht 

gespecificeerd dat: 

- de juiste overschrijdingsfrequentie ongeveer 1,8 % bedroeg. 

Aangezien er in 2011 en 2012 in totaal respectievelijk 65 871 en 71 877 analyses werden uitgevoerd 

voor de parameter colibacteriën, en er voor 2013 slechts ongeveer een tiende van deze aantallen is 

gerapporteerd, had deze fout eenvoudig kunnen worden ontdekt. 

                                                      

38 Overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Roemenië – Resultaten van de verslaglegging voor de 
periode 2011-2013 in het kader van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG). 

39 Tabel 3-2. 

40 Calitatea apei distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un 
volum de distribuţie de peste 1000mc/zi în anul 2013 (ZAP mari) - Raport sintetic, gepubliceerd 
op de website van het nationaal centrum voor de monitoring van milieurisico’s voor de 
gemeenschap. 
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Het aantal in de resultaten voor de periode 2011-2013 gerapporteerde analyses, en dus ook de 

overschrijdingsfrequentie, verschilt bovendien van het aantal dat is gepubliceerd in het jaarverslag 

voor 2013 en dit is ook het geval bij verschillende andere parameters, zoals ijzer, mangaan en het 

kiemgetal. 

Voor kleine watervoorzieningsgebieden ontbreekt informatie over de naleving van de 

monitoringvoorschriften 

53. In de EU leveren kleine watervoorzieningsgebieden drinkwater aan circa 65 miljoen 

mensen. Op grond van de gegevens voor 2010 heeft de Commissie geraamd dat in de EU als 

geheel ruim een derde van kleine watervoorzieningsgebieden niet naar behoren werd 

gemonitord, of dat het geleverde drinkwater niet aan alle kwaliteitsnormen voldeed41

54. Voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 verstrekte ongeveer de helft van de lidstaten 

informatie over kleine watervoorzieningsgebieden, waarbij zij aangaven dat over het 

algemeen (voor alle parameters) in ruim 98 % van de gevallen aan de normen werd 

voldaan

. Voor 

de drie bezochte lidstaten werd in 2010 een hoog percentage van de kleine 

watervoorzieningsgebieden niet adequaat gemonitord: 44 % in Roemenië, 60 % in Hongarije 

en bijna 100 % in Bulgarije, vergeleken met een EU-gemiddelde van 27 %. 

42

55. Volgens de drinkwaterrichtlijn is verslaglegging over kleine watervoorzieningsgebieden 

echter niet verplicht. De Commissie kan niet nagaan of de monitoring wordt uitgevoerd zoals 

deze wordt gerapporteerd, en zij moet er dus van uitgaan dat de lidstaten te goeder trouw 

verslag uitbrengen, wat in overeenstemming is met het beginsel van loyale samenwerking

. Door middel van een enquête in de zomer van 2016 heeft de Commissie follow-

up gegeven aan de naleving met betrekking tot kleine watervoorzieningsgebieden. 

21 lidstaten hebben op de enquête gereageerd en zij bevestigden een algemeen 

nalevingspercentage van 98 % voor microbiologische indicatoren. 

43

                                                      

41 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html en 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html. 

. 

42 COM(2016) 666 final, blz. 2. 

43 Artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). 
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56. Of dit het geval is, is echter minder duidelijk en de Commissie heeft de afgelopen jaren 

tal van initiatieven ontplooid om de lidstaten te stimuleren om naar behoren toezicht te 

houden op hun kleine watervoorzieningsgebieden. In 2011 publiceerde de Commissie een 

studie over de uitvoering van een risicobeoordeling voor kleine watervoorzieningen44. 

Daarnaast heeft zij in 2014 een document met richtsnoeren uitgebracht, onder meer over de 

beste werkwijzen voor kleine watervoorzieningen45

De consumentenvoorlichting over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 

water is niet gemakkelijk toegankelijk 

. De resultaten van deze richtsnoeren, in 

de vorm van verbeterde monitoring van kleine watervoorzieningsgebieden, worden pas 

zichtbaar nadat de lidstaten hun gegevens voor de volgende verslagleggingsperiode 

(2014-2016) hebben verzonden, tegen het begin van 2018. 

57. De lidstaten zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de 

consument kan beschikken over adequate en actuele informatie over de kwaliteit van voor 

menselijke consumptie bestemd water46

58. Wij hebben echter geconstateerd dat de Commissie geen richtsnoeren voor de lidstaten 

heeft gepubliceerd over de wijze waarop zij in dit opzicht aan de vereisten van de 

drinkwaterrichtlijn moeten voldoen. Uit een evaluatiestudie van 2016 bleek dat er tussen de 

lidstaten, en zelfs tussen de waterleveranciers binnen één enkele lidstaat, aanzienlijke 

verschillen bestaan in de wijze waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de 

consument

. In de drie bezochte lidstaten werd deze vereiste 

correct omgezet in nationale wetgeving. 

47

                                                      

44 Towards a Guidance Document for the implementation of a risk-assessment for small water 
supplies in the European Union, Overview of best practices. November 2011. 

. 

45 Small drinking water supplies: a “Framework for action” to improve management - ISBN 978-
92-79-44633-7 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf). 

46 Artikel 13 van de drinkwaterrichtlijn. 

47 Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive, Evaluation Report, Ecorys, 
mei 2016. 
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59. Voor de onderzochte EFRO-/CF-projecten hebben wij vastgesteld dat de consument niet 

altijd gemakkelijk toegang kan verkrijgen tot dergelijke informatie, tenzij op verzoek van de 

burger zelf, of in geval van ongevallen in het waternet. De informatie die in 2017 beschikbaar 

was voor de consument in Hongarije dateerde van 201448. In het geval van één project in 

Bulgarije49 en één in Roemenië50 dateerde de informatie die beschikbaar was voor de 

consument van 2015. Bij een ander project in Roemenië51

Een herziening van de drinkwaterrichtlijn is opgenomen in het werkprogramma van de 

Commissie voor 2017 

 werd de informatie überhaupt 

niet gepubliceerd, maar slechts op verzoek verstrekt. Naar aanleiding van het 

controlebezoek werd in dit geval de website van het waterleidingbedrijf geactualiseerd, 

waarna de gegevens voor het jaar 2016 zijn gepubliceerd per februari 2017. 

De evaluaties van de Commissie uit 2003, 2008 en 2013 hebben in oktober 2015 geleid tot 

een eerste herziening van de drinkwaterrichtlijn 

60. In het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang evalueert de Commissie 

de bijlagen van de richtlijn ten minste elke vijf jaar, waarna zij, indien nodig, voorstellen voor 

wijzigingen moet doen52

                                                      

48 In Hongarije wordt het publiek geïnformeerd via de website van de nationale dienst voor de 
volksgezondheid en de geneeskundige dienst (ÁNTSZ) (www.antsz.hu) en via de website van 
het nationale instituut voor milieu en gezondheid (OKI) (https://oki.antsz.hu). Deze websites 
zijn geraadpleegd op 25 januari 2017. 

. De eerste evaluatie werd verricht in 2003. In het kader van die 

evaluatie organiseerde de Commissie een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 

ministeries van volksgezondheid of milieu, waterbedrijven en onderzoeksgroepen, waarbij 

werd benadrukt dat er meer aandacht moet worden geschonken aan microbiologisch 

toezicht, aangezien de consument meer nadelen ondervindt van infecties dan van 

vergiftigingen. 

49 Project BG161PO005-1.0.06-0073-C0001, gemeente Panagyurishte. 

50 Project CCI 2007RO161PR003, district Călăraşi. 

51 Project CCI 2009RO161PR005, regio Constan ța. 

52 Artikel 11 van de drinkwaterrichtlijn. 
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61. In 2008 heeft de Commissie in het kader van de tweede evaluatie opdracht gegeven tot 

een externe studie naar de opties voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn53. In deze 

studie werd aanbevolen om drinkwaterveiligheidsplanning op te nemen in de 

drinkwaterrichtlijn. Het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2004 

geïntroduceerde begrip drinkwaterveiligheidsplanning bestaat uit een alomvattende 

benadering van risicobeoordeling en -beheersing die alle stappen van de watervoorziening, 

van waterwinning tot aan de consument, omvat54

62. Vanaf 2013 heeft de Commissie voor de derde evaluatie een reeks bijeenkomsten en 

workshops over de uitvoering georganiseerd en een eventuele herziening van de 

drinkwaterrichtlijn geregeld

. In 2010 is deze studie bijgewerkt met 

speciale aandacht voor drinkwaterveiligheidsplanning. Na deze twee studies kwam de 

Commissie in november 2010 tot de conclusie dat een herziening van de drinkwaterrichtlijn 

op dat moment niet noodzakelijk was. 

55

63. De richtlijn tot wijziging van de bijlagen II en III van de drinkwaterrichtlijn werd 

vastgesteld in oktober 2015 en de lidstaten moeten deze binnen een periode van 

24 maanden omzetten in nationale wetgeving

. Op basis van deze derde evaluatie heeft de Commissie 

besloten om de tekst van de bijlagen II en III van de drinkwaterrichtlijn te wijzigen. 

56

                                                      

53 Europese Commissie, DG Milieu, “Impact Assessment of possible Revisions to the Drinking 
Water Directive. Final report”, september 2008. 

. De nieuwe bijlage II biedt de mogelijkheid 

om de monitoring van drinkwater flexibeler aan te pakken, mits er een risicobeoordeling 

wordt gemaakt volgens het principe dat is vastgesteld in de richtsnoeren voor de 

drinkwaterkwaliteit van de WHO, die voorzien in een aanpak door middel van 

waterveiligheidsplannen. Daardoor kunnen de middelen die voor de monitoring worden 

ingezet, worden gericht op de plaatsen waar ze het meest nodig zijn en kan, als de 

resultaten van de risicoanalyse dit toelaten, worden overwogen om het toezicht te 

54 World Health Organisation, Guidelines for Drinking-water Quality, third edition, 2004 
(www.who.int). 

55 Informele deskundigengroep inzake de toepassing van Richtlijn 98/83/EG (drinkwaterrichtlijn). 

56 Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie. 
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verminderen. De nieuwe bijlage III voorziet in herziene specificaties voor de analyse van 

parameters. 

De Commissie heeft gewezen op de noodzaak tot verdere herziening van de 

drinkwaterrichtlijn om bijkomende tekortkomingen aan te pakken 

64. Naar aanleiding van het Europees burgerinitiatief “Right2Water” (zie paragraaf 19) en in 

het kader van het programma voor gezonde regelgeving (REFIT) is de Commissie in 

december 2014 begonnen aan een studie over de drinkwaterrichtlijn. Deze studie diende ter 

ondersteuning van een evaluatie van de vraag of de drinkwaterrichtlijn moest worden 

herzien, en werd in mei 2016 gepubliceerd57

65. Op basis van die studie heeft de Commissie in december 2016 een werkdocument van 

haar diensten vastgesteld waarin werd geconcludeerd dat de drinkwaterrichtlijn had voldaan 

aan haar doelstellingen om bij te dragen aan de bescherming van de volksgezondheid

. 

58

- de parameters te herzien, zodat beter rekening kan worden gehouden met de planning 

van veiligheid en de op risico’s gebaseerde benadering; 

. 

Daarnaast wordt daarin ook gewezen op verschillende gebieden die voor verbetering 

vatbaar zijn, en met name op de noodzaak om: 

- de bepalingen van de drinkwaterrichtlijn te versterken om ervoor te zorgen dat de 

consument over actuele informatie kan beschikken; 

- het probleem aan te pakken van stoffen die in aanraking komen met drinkwater. 

66. In november 2015 heeft de Commissie een studie opgezet van stoffen die met 

drinkwater in aanraking komen; deze werd in maart 2017 gepubliceerd59

                                                      

57 Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive, Evaluation Report, Ecorys, 
mei 2016. 

. Momenteel wordt 

er een effectbeoordeling uitgevoerd waarvan de publicatie voor het eind van 2017 staat 

58 SWD(2016) 428 final, “Refit Evaluation of the Drinking Water Directive 98/83/EC”. 

59 Support to the implementation and further development of the Drinking Water Directive 
(98/83/EC): Study on materials in contact with drinking water, maart 2017. 
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gepland. De beoordeling helpt de Commissie in haar herziening van de drinkwaterrichtlijn, 

die in het werkprogramma van de Commissie voor 2017 is opgenomen60

67. Bovendien heeft de Commissie in december 2015 een begin gemaakt met het 

samenwerkingsproject inzake drinkwaterparameters, dat wordt uitgevoerd door het 

regionaal bureau van de WHO voor Europa. In het kader van het 18 maanden durende 

project zullen de meest recente beschikbare gegevens worden onderzocht en geëvalueerd 

om de basis te leggen voor een herziene lijst van parameters die moeten worden 

opgenomen in bijlage I van de herziene drinkwaterrichtlijn

. 

61

Alle onderzochte EFRO-/CF-projecten hebben voor een betere drinkwaterkwaliteit gezorgd 

in de betrokken gebieden, maar waterverliezen blijven een veelvoorkomend probleem 

. 

68. Gedurende deze controle hebben wij negen (in elk van de bezochte lidstaten drie) EFRO-

/CF-projecten onderzocht om de bijdrage van door de EU gefinancierde projecten aan de 

verwezenlijking van doelstellingen van de drinkwaterrichtlijn te beoordelen. Figuur 2 geeft 

een overzicht van de onderzochte projecten. Aanvullende informatie over elk project is 

opgenomen in bijlage V

                                                      

60 COM(2016) 710 final van 25.10.2016 “Werkprogramma van de Commissie voor 2017 - 
Totstandbrenging van een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt”. 

. 

61 Informatieve nota, regionaal bureau van de WHO voor Europa, CIRCABC. 
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Figuur 2 - Overzicht van gecontroleerde projecten 

 
Bron: ERK. 

69. Voor deze projecten hebben wij gecontroleerd of zij geschikte opties waren om de 

toegang tot drinkwater van goede kwaliteit te verbeteren, of om het waterverlies te 

verminderen. Onze beoordeling is gebaseerd op: 

Plaatsnaam: Panagyurishte
Inwoners: 18 229
Doelstellingen: Herstel van 
drinkwaterleidingnet
Totale kosten: 19,8 miljoen euro

Plaatsnaam: Gabrovo
Inwoners: 62 561
Doelstellingen: Herstel van 
zuiveringsinstallaties voor 
drinkwater, pompstations en 
leidingen
Totale kosten: 35,2 miljoen euro

Plaatsnaam: Veliko Tarnovo
Inwoners: 62 000
Doelstellingen: Herstel van 
drinkwaterleidingnet
Totale kosten: 12,6 miljoen euro

Plaatsnaam: District Cluj- Sălaj
Inwoners: 144 101
Doelstellingen: Uitbreiding en herstel 
van puttenvelden, pijpleidingen, 
zuiveringsinstallaties, reservoirs en 
pompstations
Totale kosten: 131,1 miljoen euro

Plaatsnaam: Regio Constanța 
Inwoners: 569 302
Doelstellingen: Uitbreiding en herstel 
van puttenvelden, pijpleidingen, 
zuiveringsinstallaties, reservoirs en 
pompstations
Totale kosten: 136,6 miljoen euro

Plaatsnaam: District Călărași
Inwoners: 114 880
Doelstellingen: Herstel van 
waterbronnen, reservoirs, 
pompstations en pijpleidingen in zes 
plaatsen
Totale kosten: 73,6 miljoen euro

Plaatsnaam: Szekszárd
Inwoners: 34 415
Doelstellingen: Verandering van 
aquatische hulpbronnen
Totale kosten: 16,4 miljoen euro

Plaatsnaam: Gyömrő
Inwoners: 15 290
Doelstellingen: Uitbreiding van het 
aantal waterbronnen en vervanging 
hiervan, alsmede van pijpleidingen
Totale kosten: 2,4 miljoen euro

Plaatsnaam: District Békés
Inwoners: 304 767
Doelstellingen: 
Buitengebruikstelling en vervanging 
van 101 bronnen
Totale kosten: 114,5 miljoen euro
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- een evaluatie van de projectdocumentatie, zoals aanvragen, subsidieovereenkomsten, 

eindverslagen, laboratoriumprotocollen en andere documenten die verband houden 

met de projectuitvoering; en 

- gesprekken met de exploitanten van waterbedrijven, begunstigden en 

beheersautoriteiten. 

70. Begunstigden van het project waren gemeenten of verenigingen van gemeenten of 

districten. In Bulgarije en Roemenië ging het in alle gevallen om gemengde projecten: naast 

drinkwater betroffen ze ook kwesties op het gebied van afvalwater, dat in beide landen 

eveneens een prioriteit was. 

71. Vijf van de negen onderzochte projecten waren grote projecten. In het geval van deze 

vijf projecten was Jaspers62

72. Bij alle onderzochte projecten hebben wij vastgesteld dat de situatie van vóór de 

uitvoering ervan in de subsidieaanvraag naar behoren was beoordeeld en beschreven, met 

inbegrip van de informatie over de waterkwaliteit, de aangesloten bevolking, en de staat van 

het waterleidingnet (zoals de leeftijd van de infrastructuur en het percentage 

waterverliezen). 

 (de gemeenschappelijke technische dienst van de Commissie, de 

Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) 

betrokken bij de projectvoorbereiding en deze verstrekte daarnaast onafhankelijk advies om 

de begunstigden en de bevoegde nationale overheden te helpen. 

                                                      

62 Jaspers is een partnerschap voor technische bijstand tussen drie partners (de Europese 
Commissie, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling). Het voorziet in onafhankelijk advies om begunstigde landen te helpen bij de 
voorbereiding van grote hoogwaardige projecten die moeten worden gecofinancierd door 
middel van twee Europese structuur- en investeringsfondsen (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en het Cohesiefonds). 
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Over het algemeen hebben de voltooide EFRO-/CF-projecten die zijn onderzocht de 

meeste van hun doelstellingen gerealiseerd, maar soms werden zij uitgesteld 

Projectresultaten 

73. Wij hebben de streefdoelen en indicatoren gecontroleerd die voor de onderzochte 

afgeronde EFRO-/CF-projecten waren vastgesteld. Wij hebben geconcludeerd dat met de 

projecten de belangrijkste doelstellingen zijn behaald die waren vastgesteld in hun 

respectieve kosten-batenanalyses, haalbaarheidsstudies, subsidieovereenkomsten of 

projectaanvragen (namelijk het verbeteren van de waterkwaliteit, van de toegang tot 

drinkwater, en het verminderen van waterverliezen - zie tabel 3

Tabel 3 - Belangrijkste doelstellingen van de onderzochte EFRO-/CF-projecten 

). 

Lidstaat 
Belangrijkste doelstellingen 

waarop de onderzochte projecten 
betrekking hadden 

Belangrijkste activiteiten in verband met 
drinkwater 

Bulgarije Verbetering van de waterkwaliteit 
Waterverliezen verminderen 

Wederopbouw van een 
waterzuiveringsinstallatie en pompstations 
(groot project) en vervanging van oude 
pijpleidingen.  

Hongarije Verbetering van de waterkwaliteit 

Renovatie van het waterleidingnet en de 
ontwikkeling van nieuwe pompstations, de 
aanleg van een verbindingssysteem tussen het 
bestaande distributienetwerk en de nieuwe 
waterproductiesystemen, de aanleg van 
nieuwe putten voor het gebruik van nieuwe 
aquatische hulpbronnen, en de bouw van 
nieuwe waterzuiveringsinstallaties. 

Roemenië 

Verbetering van de waterkwaliteit 
Uitbreiding van de toegang tot 
drinkwater 
Verminderen van waterverliezen 

Herstel en aanleg van 
waterzuiveringsinstallaties, de aanleg van 
waterputten en -reservoirs, uitbreiding en 
herstel van het distributienet. 

74. In Bulgarije werden in het kader van het grote project in Gabrovo de 

zuiveringsinstallaties en pompstations opnieuw aangelegd (zie afbeelding 4). Voor alle drie 

de projecten werden bovendien de pijpleidingen van het net gerenoveerd en operationele 

vergunningen verkregen. 
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Afbeelding 4 - Waterzuiveringsinstallatie in Gabrovo (Bulgarije) 

 

©De beheersautoriteit van het operationele programma “Milieu” in Bulgarije. 

75. In het geval van Hongarije bleek uit de testresultaten dat de waterkwaliteit bij alle drie 

de onderzochte projecten was verbeterd. Twee projecten (Békés en Szekszárd) waren echter 

nog niet in bedrijf ten tijde van het controlebezoek. Voor een van de projecten (Szekszárd) 

zullen bovendien verdere investeringen nodig zijn om de naleving van de drinkwaterrichtlijn 

op de lange termijn te garanderen. Dit was te wijten aan een gebrekkige planning 

(zie tekstvak 5

Tekstvak 5 - Aanvullende investeringen nodig voor één CF-project in Hongarije (Szekszárd) 

). 

Het zeer lage peil van de Donau in de afgelopen jaren (gemiddeld waterpeil van 124 cm in 2015 

tegenover 150 à 250 cm in voorgaande jaren) resulteerde in hogere dan normale concentraties van 

ijzer en mangaan in onbehandeld water. Daardoor waren de monsters niet-conform voor de 

parameter mangaan en lag de ijzerconcentratie in het geleverde drinkwater dicht bij de 

drempelwaarde. Om de naleving op de lange termijn te kunnen waarborgen, ontstond de behoefte 

aan extra capaciteit om ijzer en mangaan uit het water te verwijderen, waarin in de periode 

2014-2020 door middel van een door de EU gecofinancierd project van 876 miljoen HUF (2,8 miljoen 

euro) zal worden voorzien. 
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Het waterpeil van de Donau, dat volgens de uitvoerder van het project tot deze situatie heeft geleid, 

is echter niet ongebruikelijk en de aanvullende investeringen waren te voorzien. Dit soort lage 

niveaus werden al eens geregistreerd in 2003 en 201163

Afbeelding 5 - Bron die voorziet in door middel van de oever gefiltreerd water van de 
Donau, Hongarije 

. 

 

Bron: ERK. 

76. Van de drie projecten die zijn onderzocht in Roemenië, zijn de doelstellingen van het 

project in de districten Cluj en Sălaj (verbetering van de drinkwaterzuivering en -distributie) 

volledig bereikt, en die van het project in Călăraşi slechts gedeeltelijk (zie tekstvak 6

Tekstvak 6 - Gedeeltelijke verwezenlijking van de doelstellingen van een project in Roemenië 

(Călăraşi) 

). 

Een van de doelstellingen van de projecten was het terugdringen van waterverliezen tot 19 %. Het 

streefdoel voor de prestatie-indicator “fysieke waterverliezen” werd niet behaald doordat de 

hoeveelheid waterverliezen voordat het project van start ging, werd onderschat. De ramingen (34 %) 

verwezen alleen naar de waterverliezen in het distributienet en waren gebaseerd op gegevens voor 

de periode 2006-2007, toen er geen metersysteem was geïnstalleerd om het gewonnen, verpompte 

                                                      

63 Hongaarse hydrologische voorspellingsdienst (http://www.hydroinfo.hu). 
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en gedistribueerde water te meten en niet alle door de consument afgenomen hoeveelheden 

werden gemeten. 

Bij de voltooiing van het project (juli 2016) werden waterverliezen van ongeveer 56 % gerapporteerd. 

Aan het einde van 2016 waren de waterverliezen teruggebracht tot minder dan 51 %. Na het project 

vertegenwoordigt de gerapporteerde waarde de waterverliezen in het gehele watersysteem, met 

inbegrip van winning en zuivering. Een tweede oorzaak van het hoge percentage aan waterverliezen 

die is gerapporteerd in het eindverslag is het feit dat een opdracht voor de uitvoering van werken, 

die in maart 2013 had moeten aflopen, pas in juni 2016 werd afgesloten, door insolventie van de 

onderneming waaraan deze oorspronkelijk was gegund. 

Wat betreft de doelstelling om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren, bleek uit de resultaten van de 

tests die werden verricht na de uitvoering van het project dat de drinkwaterkwaliteit, behalve in 

Lehliu, in alle gemeenten aan de norm voldeed, terwijl in 2015 bij analyses voor vrij chloor en 

ammonium waarden boven de drempels werden gerapporteerd in respectievelijk meer dan 9 % en 

bijna 17 % van de gevallen. Volgens de begunstigde van het project werden deze parameters 

overschreden in de zomermaanden (juli/augustus), toen de maximumcapaciteit van de 

waterzuiveringsinstallatie werd bereikt en er zoveel water werd gezuiverd voor menselijke 

consumptie dat de chloordosis voor de voorbehandeling onvoldoende was. 

77. Ook in het geval van het derde project, in de regio Constan ța, werden de 

outputindicatoren bereikt die betrekking hadden op het herstel of de aanleg van de fysieke 

infrastructuur64

                                                      

64 Aantal kilometers aan verbindings- en distributieleidingen, herstel of aanleg van bronnen, 
reservoirs, pompstations en chlorerings- en zuiveringsinstallaties. 

, maar of de prestatiedoelstellingen ook zijn behaald, kan pas in 2019 

worden geverifieerd, zodra het gedeelte van de werkzaamheden zal worden voltooid dat 

wordt gefinancierd in het kader van de periode 2014-2020 (zie paragraaf 79). 
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Afbeelding 6 - Laboratoriumanalyses in Călăraşi (Roemenië) 

 

Bron: ERK. 

78. In Bulgarije moesten de projectbegunstigden bij de voltooiing verslag uitbrengen aan de 

betreffende beheersautoriteiten over de output en de financiële uitvoering van de 

projecten, maar niet over de impact van een project. Zo waren waterverliezen en storingen 

in de dienstverlening de belangrijkste problemen in verband met drinkwater die door de 

projecten in Bulgarije moesten worden opgelost. Desondanks waren er voor deze twee 

aspecten geen specifieke indicatoren vastgelegd in de subsidieovereenkomsten. Bij onze 

controle kon echter worden bevestigd dat alle onderzochte EFRO-/CF-projecten ertoe 

hebben bijgedragen dat er minder waterverliezen en storingen in de dienstverlening zijn. 

Vertragingen bij de uitvoering van de projecten 

79. Alle onderzochte projecten in Hongarije en Roemenië werden later afgerond dan 

gepland. De Hongaarse projecten eindigden met een vertraging van zes tot acht maanden 

ten opzichte van de termijn die in de oorspronkelijke subsidieovereenkomsten was 

vastgesteld. Twee van de drie Roemeense projecten liepen een vertraging op van meer dan 

30 maanden. Vanwege de insolventie van de ondernemer werd het derde project, dat in 
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november 2015 had moeten worden afgerond, verlengd tot in de programmeringsperiode 

2014-2020, waardoor het nu eind 2019 zou moeten worden afgerond. De situatie was 

aanzienlijk beter in Bulgarije, waar twee van de projecten met een kleine vertraging van drie 

maanden werden afgerond en één project op tijd werd afgerond. 

Financiële uitvoering van de projecten 

80. In Hongarije werden bij slechts één van de onderzochte projecten de aanvankelijke 

kostenramingen aangehouden. Voor de twee andere onderzochte projecten (Békés en 

Szekszárd) waren de uiteindelijke kosten meer dan 20 % en 9 % hoger dan de totale in de 

subsidieovereenkomst vastgelegde kosten. In beide gevallen was een openbare 

aanbestedingsprocedure georganiseerd en waren de overschrijdingen het gevolg van 

bouwkosten die hoger waren dan geraamd. De beheersautoriteit aanvaardde de 

kostenstijgingen, en heeft de subsidieovereenkomst meerdere malen gewijzigd. Dit leidde 

ook tot overeenkomstige toenamen van de EU-financiering. 

81. Anderzijds waren de uiteindelijke kosten van de onderzochte projecten in Bulgarije en 

Roemenië aanzienlijk lager (tussen 19 % en 33 %) dan de in de subsidieovereenkomst 

geraamde bedragen. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van besparingen in de openbare 

aanbestedingsprocedures. Bij één groot project in Bulgarije (Gabrovo) hielden de lagere 

kosten verband met de herziening van het toepassingsgebied van het project 

(zie tekstvak 7

Tekstvak 7 - Kostenbesparingen bij een groot project in Bulgarije (Gabrovo) 

). 

In de bij de projectaanvraag gevoegde kosten-batenanalyse werd ten onrechte aangenomen dat het 

waterverbruik zou toenemen met de bevolkingsgroei. Maar in de werkelijkheid nam de bevolking af. 

Op basis van deze onjuiste aanname werden de benodigde hoeveelheden water en de vereiste 

investeringen voor de waterzuiveringsinstallatie te hoog ingeschat in het voorstel. Tijdens de 

uitvoering van het project werd de projectplanning aangepast met een realistischer demografisch 

scenario en waterverbruik. In combinatie met besparingen die voortvloeiden uit de 

aanbestedingsprocedures, leverde dit een kostenbesparing op van 33 %. 
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Verliezen in het drinkwaterdistributienet zijn nog steeds hoog 

82. Bij waterverliezen gaat het vooral om water dat weglekt uit het systeem vóórdat het de 

consument bereikt (technische of fysieke verliezen), en om water dat wordt verbruikt zonder 

dat het op de juiste wijze in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld door illegale aftappunten 

of slechte meteropneming (commerciële of schijnbare verliezen)65

83. Volgens een studie van de Wereldbank uit 2015

. Terwijl de 

eerstgenoemde gevallen onnodig tot hogere productiekosten leiden (omdat er meer water 

dan nodig moeten worden geproduceerd), leiden de laatstgenoemde tot gederfde 

inkomsten. Waterverliezen worden normaliter geschat aan de hand van het saldo van het 

water dat het systeem in- en uitstroomt. 

66 was het gemiddelde niveau van het 

waterverlies in de EU in 2012 ongeveer 34 %. Van de bezochte lidstaten rapporteert alleen 

Hongarije een lager percentage (24 %). Roemenië meldt waterverliezen ter hoogte van 40 % 

en Bulgarije van 60 % (zie figuur 3

                                                      

65 De technische term is “niet-betaald water”, aangezien het water betreft dat niet wordt of kan 
worden gefactureerd. Ter vereenvoudiging, en omdat de waterbedrijven niet altijd gegevens 
verschaffen over de verschillende soorten niet-betaald water, gebruiken wij in dit verslag in alle 
gevallen de term “waterverliezen”. 

). In alle drie de lidstaten zijn de waterverliezen tussen 

2005 (of 2007 voor Roemenië) en 2013 zelfs toegenomen. De toename van de 

gerapporteerde hoeveelheden waterverliezen houdt, met name in Roemenië, wordt 

voornamelijk veroorzaakt verbeterde meters, waarmee lekkages nauwkeuriger kunnen 

worden gemeten. 

66 Water and Wastewater Services in the Danube region, mei 2015 (http://sos.danubis.org/). 
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Figuur 3 - Aandeel van waterverliezen (%) - Bulgarije, Roemenië en Hongarije 

 
N.B.: Voor Roemenië hebben de gegevens betrekking op 2007. 

Bron: De gegevens zijn verzameld bij de lidstaten (ministeries, nationale bureaus voor de statistiek en 
de vereniging van nutsbedrijven). 

84. Voor de periode 2014-2020 heeft de Commissie voor de drie bezochte landen 

aangegeven dat het water doelmatiger moet worden gebruikt, waarbij ook de 

waterverliezen moeten worden verminderd67. Daarnaast heeft de Commissie in 2015 een 

EU-referentiedocument inzake goede praktijken voor de aanpak van lekkages gepubliceerd 

om de lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan deze problemen en om richtsnoeren te 

geven voor beleid waarmee het watergebruik door nutsbedrijven in de hele EU kan worden 

verbeterd68. In het geval van Bulgarije is de noodzaak van beter waterbeheer sinds 2012 ook 

benadrukt in de landspecifieke aanbevelingen van de Raad69

                                                      

67 Landenstandpuntnota’s voor Bulgarije - Ref. Ares(2012)1273775-26/10/2012; Hongarije - Ref. 
Ares(2012)1286381-30/10/2012; Roemenië - Ref. Ares(2012)1240252-19/10/2012. 

. 

68 Andere thematische CIS-documenten “Good Practices on Leakage Management”, 2015, ISBN 
978-92-79-45069-3 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm). 

69 Aanbevelingen van de Raad 2012/C 219/03, 2013/C 217/03, 2014/C 247/02, 2015/C 272/08 en 
2016/C 299/08. 
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85. In Hongarije verrichtte de vereniging van nutsbedrijven in 2008 een benchmarkstudie 

waarin zij tot de conclusie kwam dat het waterverlies in Hongarije in 2008 gemiddeld 

ongeveer 15-17 % bedroeg (ongeveer 10-13 % voor de vier dienstverleners die het best, en 

40 % voor de dienstverleners die het slechtst presteerden). Gedurende de 

programmeringsperiode 2007-2013 was het verminderen van de waterverliezen, tot minder 

dan 20 %, een van de selectiecriteria voor door de EU gecofinancierde projecten. 

86. In Roemenië worden de waterverliezen in het netwerk als aanvaardbaar beschouwd 

indien zij minder dan 15 % van de totale in het distributiesysteem binnengestroomde 

hoeveelheid water bedragen70

87. In Bulgarije zijn de waterverliezen met 60 % zeer hoog in vergelijking met andere EU-

landen. Voor elke exploitant van waterbedrijven zijn individuele streefdoelen voor het 

verminderen van de waterverliezen vastgesteld die uiterlijk in 2021 moeten zijn 

verwezenlijkt. Er is ook een nationaal streefdoel van 49 % dat tegen 2026 moet zijn 

verwezenlijkt

. Waar nodig moeten herstel- of 

moderniseringswerkzaamheden worden uitgevoerd als de waterverliezen (van de winning 

tot aan de gebruiker) boven de 20 % liggen. Vanwege de beperkte financiële middelen werd 

in de programmeringsperiode 2007-2013 echter prioriteit gegeven aan het vergroten van de 

toegang tot water, en aan de uitbreiding van het waternet. 

71. Bovendien is in de strategie voor water- en sanitaire voorzieningen voor de 

periode 2014-2023 een streefdoel van 30 % aan waterverliezen vastgesteld dat uiterlijk in 

2039 op nationaal niveau moet worden bereikt72

88. 

. 

Tabel 4 toont de situatie met betrekking tot waterverliezen voor en na de uitvoering van 

de onderzochte projecten. Van de negen onderzochte EFRO-/CF-projecten hebben alle 

projecten op één na tot minder waterverliezen geleid (zie paragraaf 76 en tekstvak 6

                                                      

70 Artikel 116 van de bijlage bij beschikking 88-2007 van de toezichthouder. 

). 

71 Besluit van de toezichthouder van de staat ПК-1/22.6.2016. 

72 Strategy for Development and Management of the Water Supply and Sanitation Sector in the 
Republic of Bulgaria 2014-2023 (goedgekeurd door de Raad van ministers bij Besluit nr. 269 
van 7 mei 2014)(http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5265). 
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Volgens recentere informatie zijn de waterverliezen in dit project sinds de voltooiing van het 

project echter afgenomen. 

Tabel 4 - Waterverliezen voor en na de uitvoering van de onderzochte projecten 

Lidstaat Projecten Waterverliezen voor 
het project Streefdoelen Waterverliezen na 

het project 

Bulgarije 

Project 1 (Gabrovo)1 73 % 39 % 44 % 

Project 2 (Veliko 
Tarnovo)1 

70 % (in het gebied 
van het project) 20 % 20 % (in het gebied 

van het project) 

Project 3 
(Panagyurishte)1 

60 % (in het gebied 
van het project) Niet bepaald 44 % (in het gebied 

van het project) 

Hongarije 

Project 1 (Békés) 30 % Niet bepaald 28 % 

Project 2 (Szekszárd) 13 % Niet bepaald 10,9 % 

Project 3 (Gyömrő) 8,8 % Niet bepaald 7,7 % 

Roemenië 

Project 11 (Călăraşi) 34 % (in het 
distributiesysteem) 19 % 

50,4 % (voor het hele 
systeem, met 
inbegrip van 

onttrekking en 
behandeling) 

Project 21 (Constanța) 64 % 45,2 % 44 % 

Project 31 (Cluj) 42 % 36 % 36,9 % 

1 Deze projecten omvatten alleen de renovatie van een deel van het netwerk, terwijl de gegevens 
over waterverliezen slechts beschikbaar zijn voor het volledige netwerk. 

Naast de EU-cofinanciering zijn nog steeds aanzienlijke middelen nodig om toegang te 

verlenen tot drinkwater, en om ervoor te zorgen dat de door de EU gefinancierde 

investeringen naar behoren in stand kunnen worden gehouden 

89. Wij hebben beoordeeld of de bezochte lidstaten hadden vastgesteld welke aanvullende 

financiering nodig was om de levering van drinkwater van goede kwaliteit aan de burgers te 

kunnen garanderen, en daarnaast hebben wij onderzocht in welke mate deze kan worden 

verstrekt uit nationale publieke en particuliere bronnen in de lidstaten. Bovendien hebben 

wij onderzocht of er voldoende rekening is gehouden met het beginsel van kostendekkende 

exploitatie bij het bepalen van watertarieven, zodat de bestaande infrastructuur naar 

behoren kan worden gehandhaafd. 
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In de drie bezochte lidstaten wordt het investeringstekort tot 2020 geraamd op 6 miljard 

euro 

90. De financiële steun uit de EU-begroting moet niet in de plaats komen van de nationale 

overheidsuitgaven73

91. Bovendien kunnen dezelfde uitgaven slechts uit één fonds of instrument steun 

ontvangen

. Dit betekent dat er voldoende nationale publieke en particuliere 

middelen beschikbaar moeten zijn om op de lange termijn een toereikend niveau aan 

investeringen te waarborgen en om de infrastructuur in stand te houden die reeds met 

behulp van EU-financiering is aangelegd, aangezien deze in de toekomst niet opnieuw in 

aanmerking komt voor EU-financiering. 

74

92. In de programmeringsperiode 2007-2013 bedroegen de totale EFRO-/CF-toewijzingen 

aan investeringen in drinkwater in de EU-13-lidstaten ongeveer 4 miljard euro, en voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 is ongeveer 3,4 miljard euro gepland. De EFRO-/CF-

toewijzingen voor aan drinkwater gerelateerde projecten in de drie bezochte lidstaten 

bedroegen in totaal ongeveer 3,7 miljard euro voor de beide programmeringsperioden 

2007-2013 en 2014-2020 (zie 

. Drinkwaterprojecten worden geacht inkomsten te genereren en daarvoor 

kunnen alleen subsidiabele uitgaven, verminderd met de mogelijke netto-inkomsten, 

worden gefinancierd. Bij de berekening van de netto-inkomsten wordt niet alleen rekening 

gehouden met de instroom van kasmiddelen, maar ook met uitgaande kasstromen, zoals 

operationele kosten (inclusief onderhoud) en de vervangingswaarde van de investering over 

een bepaalde referentieperiode. 

tabel 5

                                                      

73 Artikel 95, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 320). 

) 

74 Artikel 65, lid 11, van Verordening (EU) nr. 1303/2013. 
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Tabel 5 - EFRO-/CF-toewijzingen voor aan drinkwater gerelateerde projecten in Bulgarije, 
Hongarije en Roemenië 

Bedragen in miljoen 
euro 2007-2013 2014-2020 Totaal 

Bulgarije 166 145 311 

Hongarije 529 216 745 

Roemenië 1 388 1 261 2 649 

Totaal 2 083 1 622 3 705 

93. In 2014 keurde Bulgarije de strategie voor water- en sanitaire voorzieningen voor de 

periode 2014-202375 goed, waarmee het land de kwaliteit van de watervoorziening wil 

verbeteren en aan de milieunormen van de EU wil voldoen. Volgens dit document worden 

de investeringsbehoeften voor drinkwater (winning, verwerking, doorgifte en distributie) 

voor de periode 2014-2023 geraamd op 2,5 miljard euro (5 miljard BGN). Ter vergelijking: 

voor de periode 2014-2020 bedraagt de toegewezen EU-financiering voor aan drinkwater 

gerelateerde investeringen in Bulgarije ongeveer 145 miljoen euro. In het geval van Bulgarije 

wijst dit op een investeringstekort van circa 1 600 miljoen euro76

94. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en termijnen van de drinkwaterrichtlijn 

werden nageleefd, hebben de Roemeense autoriteiten in 2004 een uitvoeringsplan 

goedgekeurd inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, waarin de 

noodzakelijke maatregelen op het gebied van de drinkwatervoorziening en de bijbehorende 

financiële behoeften tot het eind van 2015 werden vastgesteld, die op 5,6 miljard euro 

werden geraamd. In het operationele programma “grootschalige infrastructuur” voor de 

periode 2014-2020 werd dit bedrag later aangepast tot 5,8 miljard euro, die bovenop de 

investeringen kwamen die waren gedaan in de periode 2007-2013 (EU-bijdrage van 

 tot 2020. 

                                                      

75 Strategy for Development and Management of the Water Supply and Sanitation Sector in the 
Republic of Bulgaria 2014-2023. 

76 De noodzaak van 2,5 miljard euro heeft betrekking op tien jaar, waardoor de behoeften dus op 
250 miljoen euro per jaar kunnen worden geraamd. Voor de zeven jaar tot 2020 kunnen de 
behoeften daarom worden geraamd op 1 750 miljoen euro, waarop de 145 miljoen euro aan 
EU-financiering in mindering moet worden gebracht. 
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1,38 miljard euro). Ter vergelijking: voor de periode 2014-2020 bedraagt de toegewezen EU-

financiering voor aan drinkwater gerelateerde investeringen in Roemenië ongeveer 

1,26 miljoen euro. In het geval van Roemenië wijst dit op een investeringstekort van circa 

4 540 miljoen euro tot 2020. 

95. Tenslotte zullen er in Hongarije aanvullende nationale of andere middelen - zij het van 

veel geringere omvang - nodig zijn om in de behoeften ter verbetering van de waterkwaliteit 

te voorzien. Volgens een evaluatie van 2013 was er tot 2020 naar schatting tussen de 415 en 

460 miljoen euro (130 à 140 miljard HUF) aan investeringen nodig om de waterkwaliteit in 

Hongarije te verbeteren, terwijl de EU-toewijzing voor de programmeringsperiode 

2014-2020 216 miljoen euro bedraagt (67 634 miljoen HUF)77

De gebruiksrechten volstaan niet om de duurzaamheid van de projecten te waarborgen 

. In het geval van Hongarije 

wijst dit op een investeringstekort van circa 244 miljoen euro tot 2020. 

96. De financiële duurzaamheid van de levering van waterdiensten is gewaarborgd als de 

ontvangsten uit deze diensten toereikend zijn om de exploitatie- en onderhoudskosten te 

dekken en de kapitaalkosten terug te verdienen, zodat op investeringen kunnen worden 

vernieuwd. Dit is het beginsel van kostendekking. 

97. Voor de programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013 was in de richtsnoeren van 

de Commissie voorgesteld om de watertarieven ten minste de exploitatie- en 

onderhoudskosten te laten dekken, maar ook een aanzienlijk deel van de afschrijvingskosten 

voor de activa78

                                                      

77 Aspecten van verbeteringen op het gebied van water en afvalwater - eindevaluatieverslag 
nr. 101/2012 - öko Zrt -Budapest, 2013 (MSZ.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes 
kérdései - Értékelési zárójelentés ÖKO Zrt -Boedapest, 2013. Március). 

. Afschrijving kan worden gezien als een bestanddeel van de kosten voor de 

vernieuwing van de infrastructuur in de toekomst. 

78 Voor de programmeringsperiode 2000-2006: Technisch document 1 – Toepassing van het 
beginsel “de vervuiler betaalt” - Differentiëren van de percentages van communautaire steun 
voor infrastructuuractiviteiten in het kader van de structuurfondsen, het cohesiefonds en ISPA 
(6.12.1999). Voor de programmeringsperiode 2007-2013: Richtsnoeren betreffende de 
methodologie voor de uitvoering van kosten-batenanalyses, werkdocument nr. 4, 8/2006. 
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98. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is de goedkeuring van de operationele 

programma’s onderworpen aan een ex-antevoorwaarde met betrekking tot de 

kostendekking, waarvoor vanuit de diverse watergebruikssectoren een redelijke bijdrage 

moet worden geleverd aan het terugverdienen van de kosten van waterdiensten79

99. Volgens de strategie voor 2014-2023 worden de operationele kosten in een groot aantal 

Bulgaarse waterleidingbedrijven niet gedekt door de inkomsten uit de watertarieven, 

hoewel de tarieven sinds 2008 zijn gestegen (de watertarieven zijn tussen 2008 en 2011 met 

16 % toegenomen, namelijk van 1,19 BGN/m³ tot 1,38 BGN/m³). Om de doelstellingen van 

naleving en duurzaamheid te behalen, zouden de gemiddelde gecombineerde tarieven voor 

water en afvalwater, volgens alle scenario’s die in de strategie zijn uitgewerkt, tegen 2024 

zelfs moeten stijgen tot ongeveer het dubbele van de tarieven van 2011. 

. Het 

wordt echter aan de lidstaten overgelaten om te bepalen wat een “passende” bijdrage is. 

100. De niet-inachtneming van het beginsel van kostendekking brengt een aanzienlijk risico 

met zich mee voor de duurzaamheid van de door de EU gecofinancierde infrastructuur. Zo 

zou in Bulgarije jaarlijks gemiddeld meer dan 400 miljoen euro (800 miljoen BGN) nodig zijn, 

alleen al om de lengte en de gemiddelde leeftijd van het netwerk in de huidige toestand te 

houden. Tussen 2007 en 2011 is per jaar gemiddeld echter minder dan 100 miljoen euro 

(200 miljoen BGN) geïnvesteerd80

101. Tegelijkertijd moeten waterdiensten maatschappelijk gezien betaalbaar zijn voor de 

consument. In de richtsnoeren van de Commissie

. 

81

                                                      

79 Ex-antevoorwaarde 6.1 van Verordening (EU) nr. 1303/2013. 

 wordt 4 % van het inkomen van een 

huishouden genoemd als algemeen aanvaarde betaalbaarheidsnorm, d.w.z. de totale 

waterfactuur (drinkwater en afvalwater) kan 4 % van het inkomen van het huishouden 

kosten. In de wetgeving van de drie bezochte lidstaten wordt rekening gehouden met het 

80 Strategy for Development and Management of the Water Supply and Sanitation Sector in the 
Republic of Bulgaria 2014-2023. 

81 Europese Commissie, “De nieuwe programmeringsperiode 2007-2013 – Richtsnoeren 
betreffende de methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse, werkdocument 
nr. 4”, 8/2006. 
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beginsel van betaalbaarheid. In Bulgarije is de betaalbaarheid gewaarborgd als het 

factuurbedrag van de waterdiensten niet hoger is dan 2,5 % van het maandelijkse inkomen 

van een huishouden in het betreffende district82. In Roemenië is het aanbevolen algemene 

betaalbaarheidsniveau voor de drinkwatervoorziening en waterzuivering 3,5 % van het 

maandinkomen van huishoudens op nationaal niveau (afzonderlijk voor stedelijke en 

plattelandsgebieden)83. Op basis van de informatie in de projectaanvragen werden de 

tarieven vastgesteld op ongeveer 2 % tot 2,5 % van het netto-inkomen van een gemiddeld 

inkomen per huishouden. In Hongarije wordt ten slotte het beginsel van betaalbaarheid 

weliswaar genoemd in de wetgeving84

102. In Bulgarije en Roemenië worden de tarieven voor de watervoorziening vastgesteld 

door de exploitant van het waterbedrijf en goedgekeurd door de regelgevende instantie

, maar is daarin geen specifiek betaalbaar tarief 

bepaald. 

85. In 

beide landen vereist de nationale wetgeving dat de tarieven de kosten van de 

dienstverlening moeten dekken, een doeltreffende en veilige werking van de dienst, alsook 

milieubehoud en -bescherming en de volksgezondheid moeten garanderen, buitensporige 

consumptie moeten ontmoedigen, en kapitaalinvesteringen moeten bevorderen, om ervoor 

te zorgen dat de financiële autonomie van de exploitant wordt gerespecteerd en de 

continuïteit van de dienst wordt gewaarborgd86

103. Voor de gehele investeringsperiode moeten waterleidingbedrijven in Roemenië 

daarnaast een reservefonds opzetten voor onderhoud, vervanging en ontwikkeling indien zij 

projecten uitvoeren die met EU-middelen zijn gefinancierd. Bij de vaststelling van de 

. 

                                                      

82 Aanvullende bepalingen, paragraaf 1, punt 4, van de wet inzake de reglementering van de 
water- en rioleringsdiensten. 

83 Op basis van de nationale strategie voor de versnelde ontwikkeling van de openbare 
nutsvoorzieningen, goedgekeurd bij GD 246/2006. 

84 Wet CCIX inzake nutsvoorzieningen voor water. 

85 De regelgevende commissie voor water en energie in Bulgarije en de nationale regelgevende 
instantie voor de openbare diensten van het gemeentelijke beheer in Roemenië. 

86 Besluit betreffende de kwaliteit van drink- en afvalwatervoorzieningen in Bulgarije en 
wet 241/2006 in Roemenië. 
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tarieven moet rekening worden gehouden met dit fonds, omdat het moet worden gevoed 

uit de inkomsten van de waterdiensten87

104. In Hongarije bestaat de verplichting om de kosten volledig terug te verdienen en vanaf 

2012 moeten bij besluit van de bevoegde minister gedetailleerde eisen worden vastgesteld 

voor de tarifering op nationaal niveau

. Bij twee van de drie onderzochte projecten was bij 

de vaststelling van deze tarieven echter geen rekening gehouden met het reservefonds. Bij 

een van de onderzochte projecten (in Călăraşi) zouden de tarieven volgens de exploitant van 

het waterbedrijf te hoog zijn geworden, en onbetaalbaar voor particuliere huishoudens, als 

er in de tariefstructuur rekening was gehouden met dit fonds. Hierdoor moet op de langere 

termijn mogelijk kwalitatief ondermaats onderhoud worden gepleegd en kan de installatie 

op de langere termijn wellicht niet worden vervangen, waardoor ook de duurzaamheid van 

de infrastructuur voor watervoorziening gevaar loopt. 

88. In dezelfde wetgeving was vastgelegd dat de 

tarieven voor 2012 ten opzichte van die van 2011 met maximaal 4,2 % mochten stijgen. In 

een latere wet van 201389

105. Voor de drie onderzochte projecten in Hongarije waren de tarieven in 2016 gemiddeld 

15 % lager dan de in de aanvragen aangekondigde tarieven die waren gebruikt voor de 

beoordeling van de projecten. Dit betekent dat de kostendekking mogelijk niet kan worden 

verwezenlijkt, waardoor de onderhoudswerkzaamheden wellicht dus niet naar behoren 

kunnen worden uitgevoerd, er misschien niet voldoende reserves zullen zijn voor de 

vervanging van uitrusting op de lange termijn, waardoor de duurzaamheid van de 

waterinfrastructuur mogelijk niet gegarandeerd kan worden. 

 werd bepaald dat het tarief met ingang van juli 2013 met 10 % 

moest worden verlaagd ten opzichte van de tarieven van 2012. Sindsdien is er nog geen 

ministerieel besluit genomen om de tarieven te bepalen en zijn de tarieven niet veranderd. 

                                                      

87 Artikel 8, lid 1, van de bijlage bij ANRSC-besluit nr. 65/2007 tot goedkeuring van de 
methodologie voor het opstellen, aanpassen of wijzigen van prijzen/tarieven voor openbare 
diensten op het gebied van watervoorziening en sanitaire voorzieningen. 

88 Wet CCIX inzake nutsvoorzieningen voor water. 

89 Artikel 4 van Wet LIV (2013) van 1.11.2013. 
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106. Wij hebben reeds in verschillende eerdere verslagen soortgelijke kwesties onder de 

aandacht gebracht in verband met het risico dat er onvoldoende inkomsten gegenereerd 

worden om de werking en het onderhoud van door de EU gefinancierde infrastructuur te 

garanderen90

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

. 

107. Over het algemeen hebben wij vastgesteld dat de toegang tot drinkwater van, en de 

levering daarvan aan burgers in Bulgarije, Hongarije en Roemenië is verbeterd. Dit is 

grotendeels het gevolg van de aanzienlijke EFRO- en CF-investeringen van de afgelopen 

jaren. Desondanks zijn er nog gebieden waar burgers worden voorzien van water dat 

afkomstig is van het openbare net dat niet volledig in overeenstemming is met de EU-

normen zoals vastgelegd in de drinkwaterrichtlijn van 1998. Bovendien zijn aanzienlijke 

verdere nationale publieke en particuliere investeringen, nu en in de toekomst, nodig om de 

toegang tot water van goede kwaliteit te waarborgen voor alle burgers in die lidstaten, en 

om ervoor te zorgen dat de door de EU gefinancierde investeringen in waterfaciliteiten naar 

behoren in stand kunnen worden gehouden. 

Eind 2016 was de drinkwaterrichtlijn van 1998 in de meeste opzichten uitgevoerd 

108. De Commissie heeft de naleving van de vereisten van de drinkwaterrichtlijn 

nauwlettend gemonitord en waar nodig in alle drie de bezochte lidstaten inbreukprocedures 

ingeleid. Op het moment van hun toetreding tot de EU werd Hongarije en Roemenië een 

aantal afwijkingen toegestaan, en in een later stadium hebben deze lidstaten bijkomende 

afwijkingen ingevoerd. De lidstaten moeten de Commissie onverwijld van deze afwijkingen 

op de hoogte brengen wanneer deze betrekking hebben op grote 

watervoorzieningsgebieden, maar in geval van kleine watervoorzieningsgebieden is dit pas 

verplicht vanaf de tweede uitzondering. De nationale wetgevingen in alle drie de bezochte 

lidstaten waren per 2016 in overeenstemming met de vereisten van de drinkwaterrichtlijn. 

Ondanks de aanzienlijke verbeteringen van de waterkwaliteit in de drie bezochte lidstaten 

                                                      

90 Speciaal verslag nr. 9/2010 en Speciaal verslag nr. 2/2015. 
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van de afgelopen jaren worden sommige burgers toch nog steeds geconfronteerd met 

drinkwater dat niet voldoet aan de kwaliteitsnormen van de EU (zie de paragrafen 31-41). 

109. De verslaglegging door de lidstaten over de kwaliteit van voor menselijke consumptie 

bestemd water verschijnt om de drie jaar en is het belangrijkste instrument waarmee de 

Commissie niet-naleving van de parameterwaarden in de drinkwaterrichtlijn opspoort. Wij 

hebben een aantal tekortkomingen vastgesteld in de huidige toezichtregelingen. Ten eerste 

geven de lidstaten de gegevens op basis waarvan de Commissie de uitvoering van de 

drinkwaterrichtlijn beoordeelt te laat door aan de EEA. Zo verstrekte Hongarije de gegevens 

voor de verslagleggingsperiode 2011-2013 pas in april 2016, meer dan een jaar later dan 

vereist. Ten tweede heeft de EEA (de organisatie die namens de Commissie de naleving 

monitort) in de gegevens van de lidstaten voor de periode 2011-2013 geen inconsistenties 

ontdekt. Ten derde hebben wij in alle drie de bezochte lidstaten geconstateerd dat niet alle 

krachtens de drinkwaterrichtlijn vereiste parameters waren gemonitord, hoewel daar geen 

enkele rechtvaardiging voor was gegeven, of verklaringen voor mogelijke uitzonderingen wat 

de monitoring betreft. Dit werd ook bevestigd voor een deel van de onderzochte EFRO-/CF-

projecten, waarbij wij hebben vastgesteld dat de monitoring niet in overeenstemming met 

de drinkwaterrichtlijn was uitgevoerd en dat er minder parameters waren getoetst dan door 

de drinkwaterrichtlijn wordt vereist. Tot slot bevat de drinkwaterrichtlijn geen verplichting 

omtrent de verslaglegging over kleine watervoorzieningsgebieden. De Commissie heeft geen 

onderzoeksbevoegdheid en kan niet nagaan of de monitoring daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd zoals deze wordt gerapporteerd. Er wordt aangenomen dat de lidstaten te 

goeder trouw verslag uitbrengen, wat strookt met het beginsel van loyale samenwerking (zie 

de paragrafen 42-56). 

110. De lidstaten zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de 

consument kan beschikken over adequate en actuele informatie over de kwaliteit van voor 

menselijke consumptie bestemd water. In de drie bezochte lidstaten hebben wij vastgesteld 

dat deze vereisten op de juiste wijze waren omgezet in nationale wetgeving, maar dat er 

aanzienlijke verschillen bestaan in de wijze waarop deze informatie ter beschikking wordt 

gesteld aan de consument, en over het algemeen wordt de burgers niet systematisch 
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actuele informatie over de waterkwaliteit verstrekt. Op dit moment bestaan er geen 

richtsnoeren van de Commissie voor dit aspect (zie de paragrafen 57-59). 

111. Een herziening van de drinkwaterrichtlijn is in het werkprogramma van de Commissie 

voor 2017 opgenomen om een aantal tekortkomingen aan te pakken die door de Commissie 

zijn vastgesteld op basis van de verslaglegging van de lidstaten en wetenschappelijk advies 

(zie de paragrafen 60-67). 

Aanbeveling 1 

De Commissie moet follow-up geven aan tekortkomingen in de monitoring door de lidstaten 

op basis van bestaande rapportage en de voorschriften van de drinkwaterrichtlijn in dit 

opzicht handhaven. 

Datum voor de uitvoering: tegen het einde van 2018 (aan het einde van de huidige 

verslagleggingsperiode). 

 

Aanbeveling 2 

De Commissie moet in het kader van de huidige herziening van de drinkwaterrichtlijn de 

volgende kwesties op proportionele wijze aanpakken: 

a) de informatieverstrekking van lidstaten aan de Commissie over afwijkingen aangaande 

kleine watervoorzieningsgebieden verbeteren; 

b) de verslagleggingvereisten uitbreiden naar kleine watervoorzieningsgebieden; 

c) regelmatig verslag uitbrengen zodat er actuele informatie over de naleving van de 

drinkwaterrichtlijn van de lidstaten kan worden verzameld. De Commissie zou opties 

zoals alternatieve IT-instrumenten (bijv. data-harvesting van nationale overheden) in 

overweging moeten nemen om de verslagleggingsprocedure te faciliteren, sneller te 

maken en ervoor te zorgen dat actuele informatie beschikbaar is; 

d) de vereisten verbeteren voor het aan consumenten verstrekken van adequate en actuele 

informatie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. 

Datum voor de uitvoering: eind 2017. 
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Alle onderzochte EFRO-/CF-projecten hebben voor een betere drinkwaterkwaliteit gezorgd 

in de betrokken gebieden, maar waterverliezen blijven een veelvoorkomend probleem 

112. Over het algemeen zijn met de onderzochte EFRO-/CF-projecten de belangrijkste in de 

subsidieovereenkomst of de projectaanvraag vastgelegde doelstellingen van(het verbeteren 

van de waterkwaliteit, van de toegang tot drinkwater, en het verminderen van 

waterverliezen) behaald. Op één na zijn alle onderzochte EFRO-/CF-projecten op de meest 

passende wijze uitgevoerd om in de vastgestelde behoeften te voorzien. Met de afgeronde 

EFRO-/CF-projecten die zijn onderzocht zijn de meeste van hun doelstellingen gerealiseerd, 

maar soms werden zij uitgesteld (met name in Hongarije en Roemenië). Bij twee van de drie 

onderzochte projecten in Hongarije zijn kosten geconstateerd die hoger zijn dan 

oorspronkelijk begroot (zie de paragrafen 73-81). 

113. In 2012 was het gemiddelde niveau van de waterverliezen circa 24 % in Hongarije, 

ongeveer 40 % in Roemenië en meer dan 60 % in Bulgarije. Het EU-gemiddelde bedraagt 

ongeveer 34 %. In alle drie de lidstaten zijn de waterverliezen tussen 2005 (of 2007 voor 

Roemenië) en 2013 zelfs toegenomen. De toename van de gerapporteerde hoeveelheden 

waterverliezen houdt, met name in Roemenië, verband met verbeterde meters, waarmee 

lekkages nauwkeuriger kunnen worden gemeten. In het geval van Bulgarije is de noodzaak 

van beter waterbeheer sinds 2012 ook beklemtoond in de landspecifieke aanbevelingen van 

de Raad. Van de negen onderzochte EFRO-/CF-projecten hebben alle projecten op één na 

een vermindering van de waterverliezen opgeleverd. Volgens recentere informatie zijn de 

waterverliezen bij dit project sinds de voltooiing van het project echter afgenomen. Over het 

algemeen, en met name in Bulgarije en Roemenië, blijven grote waterverliezen optreden, 

wat de algehele doelmatigheid van het watersysteem beïnvloedt en tot hogere kosten leidt 

voor de consument en de samenleving als geheel. Tijdens de programmeringsperiode 

2007-2013 heeft alleen Hongarije de geplande vermindering van waterverliezen gebruikt als 

selectiecriterium voor door de EU gefinancierde projecten (zie de paragrafen 82-88). 



 62 

 
 

Aanbeveling 3 

De lidstaten moeten vereisen dat plannen om een bepaalde vermindering van 

waterverliezen te realiseren, worden opgenomen als selectiecriteria voor alle projecten voor 

waterfaciliteiten waarmee de nationale doelstellingen kunnen worden behaald. 

Datum voor de uitvoering: eind 2017. 

 

Aanbeveling 4 

De Commissie moet de lidstaten ondersteunen in het stimuleren van acties gericht op de 

vermindering van waterverliezen. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld de vermindering 

van waterverliezen op te nemen in de reikwijdte van EU-financiering op het gebied van 

drinkwaterinfrastructuur of door de transparantie met betrekking tot waterverliezen te 

verbeteren. 

Datum van de uitvoering: de volgende programmeringsperiode. 

Naast de EU-cofinanciering zijn nog steeds aanzienlijke middelen nodig om toegang te 

verlenen tot drinkwater, en om ervoor te zorgen dat de door de EU gefinancierde 

investeringen naar behoren in stand kunnen worden gehouden 

114. Er moeten voldoende nationale publieke en particuliere middelen beschikbaar zijn om 

op de lange termijn voor een toereikend niveau aan investeringen te zorgen en om de 

infrastructuur in stand te houden die reeds met behulp van EU-financiering is aangelegd. De 

financiële steun uit de EU-begroting moet niet in de plaats komen van de overheidsuitgaven 

van een lidstaat. De EFRO-/CF-toewijzingen voor aan drinkwater gerelateerde projecten in 

de drie bezochte lidstaten bedroegen in totaal ongeveer 3,7 miljard euro voor de beide 

programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020. Dit betekent dat de bezochte lidstaten 

in totaal meer dan 6 miljard euro moeten investeren om hun geraamde behoeften tot eind 

2020 af te dekken. Daaruit kan worden opgemaakt dat het, met name in Bulgarije en 

Roemenië, onwaarschijnlijk is dat alle vereiste investeringen in waterfaciliteiten zullen 

worden gedaan (zie de paragrafen 90-95). 
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115. De financiële duurzaamheid van de levering van waterdiensten is gewaarborgd als de 

ontvangsten uit deze diensten toereikend zijn om de exploitatie- en onderhoudskosten te 

dekken en de kapitaalkosten terug te verdienen, zodat de investeringen kunnen worden 

vernieuwd. Dit is het beginsel van kostendekking. Tegelijkertijd moeten waterdiensten 

maatschappelijk gezien betaalbaar zijn voor de consument. Voor de programmeringsperiode 

2014-2020 werd inachtneming van het beginsel van kostendekkende exploitatie verplicht 

gesteld in de vorm van een te vervullen ex-antevoorwaarde. Dit betekent dat de 

goedkeuring van operationele programma's voor de programmeringsperiode 2014-2020 

afhangt van het bestaan van een passende bijdrage uit de verschillende soorten 

watergebruik aan het terugverdienen van de kosten voor waterdiensten. Het wordt echter 

aan de lidstaten overgelaten om te bepalen wat een “passende” bijdrage is. Over het 

algemeen zullen de gebruiksvergoedingen in geen van de drie lidstaten volstaan om de 

exploitatie- en onderhoudskosten van de drinkwatervoorzieningen af te dekken (zie de 

paragrafen 96-106). 

Aanbeveling 5 

De lidstaten moeten: 

a) ervoor zorgen dat de duurzaamheid van de waterinfrastructuur, inclusief onderhoud en 

vernieuwing, wordt gedekt door de watertarieven; 

b) ervoor zorgen dat de kosten, door middel van de opbouw van de watertarieven, volledig 

kunnen worden terugverdiend, en daarnaast, indien nodig, ook overwegen om 

financiële of andere vormen van steun te verlenen aan huishoudens die zich de kosten 

van waterdiensten niet kunnen veroorloven. 

Datum voor de uitvoering: direct. 
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Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid van de 

Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 5 juli 2017. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 President 
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BIJLAGE I 

EFRO/CF-uitgaven voor het beheer en de levering van drinkwater (programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020) 

Land 
2007-2013 2014-2020 

Totale 
toewijzing 

voor de 
perioden 

2007-2013 en 
2014-2020 

Bedragen in miljoen euro 

  

Code 45 
Beheer en 

distributie van 
drinkwater 

Code 020 
Drinkwatervoorziening voor 

menselijke consumptie 
(winning, behandeling, opslag 
en distributie-infrastructuur) 

Code 021 
Waterbeheer en behoud van drinkwater (met inbegrip van 

stroomgebiedbeheer, watervoorziening, specifieke maatregelen voor 
aanpassing aan klimaatverandering, districts- en consumentenmeters, 

heffingssystemen en lekkagevermindering) 

Totaal van 
de codes 

020 en 021 
  

RO 1 388  1 261 1 261 2 650 
PL 478 239 266 505 983 
HU 529 155 60 216 744 
LV 563  122 122 685 
CZ 251 115 77 192 443 
LT 153 101 127 227 381 
SI 226 125 14 139 365 

BG 166 55 89 145 311 
EE 204 46 35 81 285 
SK 86 68 82 150 236 
HR 16 169 40 209 225 
MT 6 29 59 87 94 
CY   20 20 20 

Totaal EU-13 4 066 1 103 2 252 3 355 7 421 
Totaal EU-28 7 394 1 761 2 972 4 733 12 127 
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BIJLAGE II 

Bronnen van drinkwater in de EU 

Ongeveer 50 % van het drinkwater wordt gewonnen uit grondwater en ongeveer 40 % uit 

oppervlaktewater1. De resterende 10 % van het drinkwater wordt uit andere bronnen 

verkregen, zoals kunstmatig aangevuld grondwater2 of oevergefiltreerd water3

De hoeveelheden gewonnen water (alle vormen van watergebruik meegerekend) verschillen 

enorm tussen de EU-13-lidstaten en variëren van 100 m3 per hoofd in Malta tot 1 300 m3 per 

inwoner in Estland 

. 

(zie figuur 1

Figuur 1 - Hoeveelheid (m³) in 2013 per inwoner onttrokken water 

). 

 
1 Gegevens voor Hongarije en Litouwen hebben betrekking op 2012. 

Bron: Eurostat. 

                                                      

1 European water policies and human health - EEA-verslag nr. 32/2016, blz. 18, 
http://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection. 

2 Kunstmatige aanvulling is de geplande menselijke activiteit waarbij de hoeveelheid 
beschikbaar grondwater wordt aangevuld met behulp van kunstwerken die zijn ontworpen om 
de natuurlijke aanvulling of infiltratie van oppervlaktewater in de waterhoudende grondlagen 
te vergroten. 

3 Bij oeverfiltratie wordt water dat moet worden gezuiverd om er drinkwater van te maken, 
gefiltreerd door middel van de oevers van een rivier of meer. Vervolgens wordt het afgetapt 
met behulp van winningsputten die zich op enige afstand van het waterlichaam bevinden. 
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De drinkwatervoorziening voor huishoudelijke consumptie is goed voor minder dan een 

vijfde van al het watergebruik4 (zie figuur 2

Figuur 2 - Watergebruik in de EU 

). 

 

Bron: EEA. 

 

                                                      

4 Results and lessons from implementing the Water Assets Accounts in the EEA area - Technisch 
EEA-verslag nr. 7/2013 van 22 mei 2013, blz. 71. 
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BIJLAGE III 

Eerdere ERK-verslagen en de voornaamste conclusies daarvan 

Reikwijdte van de controle Conclusies 

Speciaal verslag nr. 9/2010 “Worden de bestedingen uit hoofde van structurele maatregelen van de EU op het gebied van de 
watervoorziening voor huishoudelijk gebruik optimaal benut?” 

De controle was uitsluitend gericht op de voor huishoudelijke 
watervoorziening bestemde infrastructuur die wordt gecofinancierd 
uit het EFRO/CF en die werdt voltooid tijdens de 
programmeringsperiode 2000-2006. 

Wij concludeerden dat de uitgaven in het kader van de 
structuurmaatregelen weliswaar tot verbetering van de 
watervoorziening voor huishoudelijk gebruik hebben bijgedragen, 
maar dat betere resultaten tegen lagere kosten hadden kunnen 
worden bereikt. 

Speciaal verslag nr. 4/2014 “Integratie van doelstellingen van het EU-waterbeleid in het GLB: een gedeeltelijk succes" 

Bij deze controle werd beoordeeld of de doelstellingen van het EU-
waterbeleid met succes waren geïntegreerd in het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). 

Wij concludeerden dat de randvoorwaarden en de financiering van 
plattelandsontwikkeling tot dusverre een positieve impact hebben 
gehad wat betreft het ondersteunen van de beleidsdoelstellingen 
inzake verbetering van de waterkwantiteit en -kwaliteit, maar dat 
deze instrumenten hun beperkingen hebben waar het gaat om de 
voor het GLB bepaalde beleidsdoelstellingen. 

Speciaal verslag nr. 2/2015 “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” 

Bij deze controle werd een analyse gemaakt van de vooruitgang in de 
tenuitvoerlegging van de afvalwaterrichtlijn en - op een steekproef 
van 28 door de EU gecofinancierde afvalwaterzuiveringsinstallaties - 
een beoordeling van de prestaties bij de afvalwaterbehandeling, de 
behandeling van het geproduceerde zuiveringsslib en de financiële 
duurzaamheid van de infrastructuur. 

Wij concludeerden dat de EFRO-/CF-uitgaven in de 
programmeringsperiode 2007-13 van essentieel belang waren voor de 
bevordering van het opvangen en behandelen van afvalwater, maar 
niet volstonden om de termijnen inzake afvalwaterbehandeling te 
halen. 
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Speciaal verslag nr. 23/2015 “Waterkwaliteit in het Donaubekken: vooruitgang in de uitvoering van de kaderrichtlijn water, maar nog wel 
een lange weg te gaan” 

Deze controle was gericht op de vraag of de uitvoering van de 
kaderrichtlijn water door de lidstaten had geleid tot een verbetering 
van de waterkwaliteit. 

Wij concludeerden dat de uitvoering van de maatregelen tot weinig 
verbetering van de waterkwaliteit heeft geleid. De lidstaten stelden 
een aanzienlijk aantal waterlichamen vrij van de termijn van 2015 en 
2021 voor het bereiken van. 

Speciaal verslag nr. 3/2016: “Bestrijding van eutrofiëring in de Oostzee: meer en doeltreffender maatregelen nodig" 

Deze controle was bedoeld om de vraag te beantwoorden of de 
maatregelen van de EU de lidstaten hebben geholpen om de 
nutriëntentoevoer naar de Oostzee terug te dringen. 

Wij concludeerden dat de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn 
door lidstaten aan de Oostzee niet geheel doeltreffend was. De EU-
maatregelen hebben tot beperkte vooruitgang geleid in de richting 
van terugdringing van nutriënten in de Oostzee. 
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BIJLAGE IV 

Inbreukprocedures met betrekking tot de drinkwaterrichtlijn in de bezochte lidstaten 

Lidstaat Inbreukprocedure Datum ingebrekestelling 
volgens artikel 258 VWEU Motivering Datum van afronding 

Bulgarije 2009/2259 

20.11.2009 
Aanvullende 
ingebrekestelling op 
26.9.2013 

Onjuiste en/of onvolledige 
omzetting van de 
drinkwaterrichtlijn 

26.2.2015 

Hongarije 2008/2247 18.9.2008 Onvolledige omzetting van 
de drinkwaterrichtlijn 8.10.2009 

Hongarije 2016/2047 

27.5.2016 
(voorafgegaan door een 
“pilot” die werd geopend 
in december 2013) 

Niet-naleving van de 
vereisten van de 
drinkwaterrichtlijn 

Lopende procedure 

Roemenië 2009/2260 8.10.2009 
Onjuiste en/of onvolledige 
omzetting van de 
drinkwaterrichtlijn 

28.10.2010 
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BIJLAGE V 

Overzicht van gecontroleerde projecten 

Project 
Totale 
kosten 
(euro)1

EU-bijdrage 

 (euro) 
% van de 

EU-bijdrage Begindatum Einddatum Doelstelling 

Totaal aantal 
inwoners 

waarop het 
project 

betrekking 
heeft: 

Kostprijs/ 
Inwoners 

(euro) 

Bulgarije 

Project 1 -
BG161PO005-
1.0.02-0077-C0003 
Gabrovo (groot 
project) 

35 193 027 33 458 011 95 % 23.2.2010 31.10.2016 De verbetering van de „watercyclus” van het 
betrokken gebied: van de drinkwaterbehandeling en -
distributie tot de opvang en behandeling van 
afvalwater. 

Wat betreft drinkwater omvatte het project de 
heraanleg van de drinkwaterzuiveringsinstallatie, het 
herstel van vier pompstations en de aanleg van een 
nieuw pompstation, en de vervanging van oude 
pijpleidingen. 

62 561 562,54 

Project 2 - 
BG161PO005-
1.0.02-0058-C0002 
gemeente Veliko 
Tarnovo 

12 556 568 12 459 867 99 % 15.12.2008 15.12.2013 Het doel van het project was om de kwaliteit, de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het ecologische 
aspect van de drink- en afvalwatervoorzieningen in het 
desbetreffende gebied te verbeteren. 

De maatregelen met betrekking tot drinkwater 
omvatten de aanleg van 4,26 km aan pijpleidingen en 
het herstel van 5,35 km aan bestaande pijpleidingen. 

62 000 202,53 

Project 3 - 
BG161PO005-
1.0.06-0073-C0001 
- gemeente 
Panagyurishte 

19 755 571 19 144 663 97 % 14.9.2012 31.3.2016 Het project was gericht op het verbeteren en 
uitbreiden van de waterzuiveringsinfrastructuur in het 
betrokken gebied. 

De activiteiten omvatten het herstel van 23,7 km aan 
pijpleidingen van het drinkwaternet. 

18 229 1 083,74 
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Hongarije 

Project 1 - KEOP-
1.3.0/09-11-
2012-0009 – 
district Békés 
(groot project) 

114 528 040 86 480 346 76 % 30.9.2013 28.12.2015 De levering van drinkwater van goede kwaliteit voor 
de 66 watervoorzieningsgebieden in het betrokken 
district die niet voldeden aan de normen van de 
drinkwaterrichtlijn (over het algemeen voor arseen, 
ijzer, mangaan en ammonium, en in sommige 
opzichten voor COD, borium, jood en nitraten). 

Het project had betrekking op de ontmanteling van 
101 onafhankelijke putten voor waterproductie die 
waren vervangen door de meer gecentraliseerde 
productie, verwerking en latere doorgifte van 
gezuiverd water. 

304 767 375,79 

Project 2 - KEOP-
1.3.0/B/2F/09-11-
2011-0002 – 
Szekszárd 

16 428 142 10 834 606 66 % 27.3.2012 19.10.2015 De verandering van aquatische hulpbronnen in de 
betrokken stad vanwege het gevaar van 
verontreiniging door vluchtige chloornitroverbinding 
van alifatische koolwaterstof die voortvloeit uit een 
niet meer in gebruik zijnde industrieterrein. Volgens 
studies was sanering op korte termijn niet haalbaar. 
Om de continue aanvoer van drinkwater van goede 
kwaliteit voor de stad te garanderen, omvatte het 
project daarom de aanleg van nieuwe putten aan de 
oevers van de Donau, en ook een nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie. Tussen de 
waterzuiveringsinstallatie en de stad moest een 
hoofdpijpleiding van 20,8 km worden aangelegd. 

34 415 477,35 

Project 3 - KEOP-
1.3.0/2F/09-
2010-0009 – 
Gyömrő 

2 357 403 1 661 194 70 % 3.1.2011 21.1.2013 De verandering van aquatische hulpbronnen in de 
betrokken stad vanwege de slechte kwaliteit van 
onbehandeld water (water uit de oude bronnen in het 
zuidelijke deel van de stad die meer ammonium 
bevatten dan de toegestane drempelwaarden). 

Het project omvatte de ontwikkeling van nieuwe 
waterputten, en de uitbreiding van de capaciteit van 
de bestaande putten die reeds water van goede 

15 290 154,18 
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kwaliteit leverden. Daarnaast moesten oude 
pijpleidingen van lood, asbestcement worden 
vervangen en moest nieuwe apparatuur voor de 
desinfectie met chloor worden aangebracht om het 
water te beschermen tegen bacteriële besmetting. 

Roemenië 

Project 1 - CCI 
2007RO161PR003 
- district Călăraşi 
(groot project) 

73 583 449 62 983 433 86 % 9.10.2008 31.7.2016 Het herstel van de watervoorziening en het 
rioleringsstelsel in zes steden. Wat betreft drinkwater 
omvatten de belangrijkste maatregelen: 

- het herstel van grond- en oppervlaktewaterbronnen, 
waterleidingen, en waterzuiveringsinstallaties; 

- de renovatie en uitbreiding van waterreservoirs, 
pompstations, watermeters en distributienetwerken. 

114 880 640,52 

Project 2 - CCI 
2009RO161PR005, 
regio Constanța 
(groot project) 

136 610 301 120 978 394 89 % 22.11.2010 31.7.2016 De ontwikkeling van een duurzame watervoorziening 
en riolering in de betrokken regio’s (Constanța en 
Ialomița) door het verbeteren van de kwaliteit van de 
bestaande diensten en het verminderen van de 
negatieve gevolgen van de lozing van afvalwater. 

Wat betreft drinkwater omvatten de belangrijkste 
maatregelen de uitbreiding en sanering van velden 
met bronnen, hoofdwaterleidingen, 
waterzuiveringsinstallaties, chloreringsinstallaties, de 
uitbreiding en renovatie van waterreservoirs, 
pompstations en distributienetwerken, en de 
installatie van nieuwe watermeters. 

569 302 239,96 

Project 3 - CCI 
2007RO161PR009 
- regio Cluj-Sălaj 
(groot project) 

131 085 082 105 280 052 80 % 1.10.2008 30.6.2016 De verbetering van de drinkwaterbehandeling en -
distributie, en de opvang en behandeling van 
afvalwater in acht agglomeraties in de betrokken 
districten. Wat betreft de drinkwatervoorziening 
omvatte het project de bouw en modernisering van 

144 101 909,68 
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waterbronnen die bestemd zijn voor de winning van 
drinkwater, de renovatie van 
waterzuiveringsinstallaties, de uitbreiding en sanering 
van het distributienetwerk, installatie van 
meetinrichtingen, en de verwerving van laboratoria en 
apparatuur voor het opsporen van lekkages. 

 

                                                      
1 Alle subsidiebedragen zijn in eerste instantie uitgedrukt in nationale valuta. Voor de projecten in Bulgarije zijn de bedragen in euro berekend aan de hand van 

de vaste wisselkoers van 1,95583 BGN/euro. Voor de projecten in Roemenië zijn de bedragen in euro berekend op basis van het gemiddelde wisselkoers die 
gold op het moment waarop de projecten werden goedgekeurd (Inforeuro) en de wisselkoers die gold op het tijdstip waarop de projecten werden voltooid. 
Voor de projecten in Hongarije zijn de bedragen in euro berekend aan de hand van de officiële wisselkoers van 31.12.2015 (313,12 HUF/euro). 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER 

UITVOERING VAN DE DRINKWATERRICHTLIJN: BETERE KWALITEIT VAN EN 

TOEGANG TOT WATER IN BULGARIJE, HONGARIJE EN ROEMENIË, MAAR NOG 

STEEDS AANZIENLIJKE INVESTERINGEN NODIG 

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

II. De Commissie herinnert eraan dat "de toegang van de burgers tot veilig drinkwater" geen deel 

uitmaakt van de doelstellingen van de huidige drinkwaterrichtlijn. 

V. 

a) De Commissie stemt gedeeltelijk in met de aanbeveling en zal deze als volgt ten uitvoer 

leggen: 

De Commissie zal zich op de belangrijkste vastgestelde tekortkomingen concentreren die gevolgen 

hebben voor de kwaliteit van het drinkwater, maar kan door gebrek aan middelen niet stelselmatig 

voorzien in de follow-up van tekortkomingen in de monitoring. 

Zij zal bekijken hoe de verslagleggingsbepalingen in het kader van de huidige herziening van de 

drinkwaterrichtlijn kunnen worden verbeterd. 

b) De Commissie stemt inhoudelijk in met de aanbevelingen b1) tot en met b4). De hieraan te 

geven follow-up is echter afhankelijk van het resultaat van de herziening van de drinkwaterrichtlijn, 

die ten tijde van dit verslag nog niet bekend is, en de inhoud van het voorstel tot wijziging van de 

drinkwaterrichtlijn is grotendeels afhankelijk van de conclusies van de effectbeoordeling. Het 

voorstel is nog niet afgerond en de Commissie kijkt naar mogelijkheden om de vastgestelde 

tekortkomingen te verbeteren. In dit verband moet het voorstel aan de doelstellingen van de 

richtsnoeren voor betere regelgeving
1
 voldoen, dat wil zeggen dat de voorstellen van de Commissie 

de beleidsdoelstellingen tegen minimale kosten moeten halen en maximaal voordeel voor burgers, 

bedrijven en werknemers moeten opleveren zonder nodeloze administratieve rompslomp te creëren, 

in het bijzonder voor zover het kleine entiteiten betreft. 

b)1- In het kader van de herziening van de richtlijn zal de Commissie in het algemeen overwegen 

hoe de informatievoorziening, de monitoring en de verslaglegging van kleine 

watervoorzieningsgebieden kan worden verbeterd. 

b)2- In het kader van de herziening van de richtlijn zal de Commissie in het algemeen overwegen 

hoe de informatievoorziening, de monitoring en de verslaglegging van kleine 

watervoorzieningsgebieden kan worden verbeterd door de op risico's gebaseerde benadering van de 

monitoring ook voor kleine watervoorzieningsgebieden toe te passen. 

b)3- In het kader van de herziening van de richtlijn zal de Commissie in het algemeen wijzigingen 

van de verslagleggingsbepalingen overwegen. 

Idealiter moet de verslaglegging zich richten op informatie die nodig is om de naleving te 

controleren (incidenten, nieuwe stoffen enz.). 

b)4- De Commissie zal overwegen hoe, als onderdeel van de herziening van de drinkwaterrichtlijn, 

de toegang van consumenten tot informatie kan worden verbeterd, aangezien dit onderwerp in het 

                                                       

1  http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf 
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werkdocument van de diensten van de Commissie "REFIT EVALUATION of the Drinking Water 

Directive 98/83/EC"
2
 als punt voor verbetering is aangemerkt. 

c) De Commissie stemt in met deze aanbeveling. 

De Commissie is gevoelig voor het probleem van waterverliezen en is van plan in het kader van de 

herziening van drinkwaterrichtlijn overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel maatregelen op het 

niveau van de lidstaten te stimuleren. 

Het verminderen van waterverliezen door door de EU gefinancierde activiteiten zou echter tot het 

financieren van onderhoud kunnen leiden, wat niet altijd een investeringsprioriteit is, in het 

bijzonder voor lidstaten waar het distributienetwerk niet de hele bevolking bereikt. 

VI. De Commissie merkt op dat deze aanbevelingen tot de lidstaten zijn gericht. 

7. De verslagleggingsprocedure is het belangrijkste beleidsinstrument van de lidstaten om te 

waarborgen dat monitoring wordt uitgevoerd en dat de hieruit afkomstige informatie over de 

kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water beschikbaar is. 

Zodra de lidstaten niet-naleving van de parameterwaarden van de richtlijn vaststellen, ondernemen 

zij doorgaans onmiddellijk actie. 

11. Naar aanleiding van het feit dat slechts de helft van de lidstaten verslag over kleine 

watervoorzieningsgebieden uitbracht, heeft de Commissie maatregelen genomen door in 2016 een 

vrijwillige "lichtere" verslagleggingsprocedure (enquête) over kleine watervoorzieningsgebieden te 

starten met behulp van een vereenvoudigde methodologie (gemiddelde naleving door de lidstaten 

van microbiologische en chemische parameters). De resultaten van deze enquête bevestigen een 

gemiddeld algemeen nalevingspercentage voor microbiologische indicatoren van 98 % van kleine 

watervoorzieningsgebieden in alle lidstaten samen. 

Voor de periode 2008-2010 vermeldde Tsjechië dat volgens de nationale autoriteiten het 

nalevingsniveau hoog was, en voor het referentiejaar 2011 verstrekte Tsjechië slechts voor een 

selectie van acht parameters gegevens over de naleving binnen de steekproef. 

14. De informatie over verliezen in het distributienet is in het verslag over 2008-2010 in het 

hoofdstuk "uitdagingen" als een eenmalig voorbeeld opgenomen, net als enkele andere 

voorbeelden. Waterverliezen maken momenteel geen deel uit van de verslaglegging over 

drinkwater. De Commissie zal als onderdeel van de herziening van de drinkwaterrichtlijn bezien 

hoe de transparantie betreffende waterverliezen kan worden verbeterd. 

15. Zie het antwoord op paragraaf 14. 

18. De Commissie herinnert eraan dat in de bestaande drinkwaterrichtlijn 98/83/EG alleen de 

kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water wordt geregeld: hierin worden 

minimumcriteria voor de kwaliteit van kraanwater vastgelegd. De richtlijn regelt niet de 

drinkwatervoorziening, noch de kwaliteit of hoeveelheid aan de bron. Afhankelijk van de resultaten 

van de effectbeoordeling zullen in de herziening van de richtlijn mogelijkheden voor verbetering 

van de toegang tot water worden overwogen. 

20. Het beginsel van terugwinning van de kosten van artikel 9 van de kaderrichtlijn water heeft ook 

betrekking op milieukosten en kosten van de hulpbronnen, niet alleen op financiële kosten. 

                                                       

2  SWD(2016) 428 final. 
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21. De Commissie is van mening dat het betaalbaarheidsniveau van 4 % slechts ter indicatie dient 

en voor de berekening van een kosten-batenanalyse is gebruikt. De Commissie wijst erop dat de 

omstandigheden in heel Europa uiteenlopen en dat een betaalbaarheidsdrempel voor watertarieven 

derhalve per geval door waterleidingbedrijven c.q. regelgevers op het gebied van water moet 

worden vastgesteld. 

30. 

Tweede streepje: de Commissie herinnert eraan dat in de drinkwaterrichtlijn alleen de kwaliteit van 

voor menselijke consumptie bestemd water wordt geregeld. 

Zie ook het antwoord op paragraaf 18. 

38. Uit een verslag van Hongarije dat in februari 2017 is ontvangen en de situatie op 31 december 

2016 laat zien, blijkt dat er nog 18 gemeenten niet aan de drinkwaterrichtlijn voldoen. De 

Hongaarse autoriteiten hebben de Commissie er onlangs in een bijeenkomst van op de hoogte 

gebracht dat zich nog meer vertraging in de verwachte planning van de naleving zal voordoen. De 

Commissie heeft kennis genomen van deze meest recente informatie en overweegt in dit verband de 

nodige stappen. 

39. De Commissie merkt op dat deze afwijkingen zeer waarschijnlijk doorgaans kleine tot zeer 

kleine watervoorzieningen betroffen. 

Volgens de normale verslagleggingscyclus van de richtlijn worden de gegevens van 2015 pas begin 

2018 aan de Commissie gerapporteerd, samen met de gegevens van 2016. 

Overeenkomstig de verslagleggingsvereisten van de richtlijn mogen de lidstaten kiezen of ze 

gegevens over kleine watervoorzieningen vermelden. 

Daarom is het voor de Commissie moeilijk om dergelijke situaties te ontdekken, maar de lidstaat 

zou corrigerende maatregelen moeten nemen. 

40. Zie het antwoord op paragraaf 39. 

Bovendien heeft Bulgarije geen gegevens over de parameters nitraat/nitriet voor kleine 

watervoorzieningsgebieden verstrekt, maar slechts een gemiddeld nalevingsniveau van gemeten 

parameters betreffende de kwaliteit van drinkwater vermeld: 2011: 97,8 %, 2012: 97,7 % en 

2013: 97,8 %. 

41. Voor zover de Commissie over de benodigde informatie beschikte, zoals in het geval van 

Hongarije, heeft zij passende juridische maatregelen genomen. 

42. De Commissie merkt op dat de vertraging van de bekendmaking van het verslag sinds 2005 

afneemt. 

De vertraagde bekendmaking van het verslag is deels het gevolg van de tijdigheid, de volledigheid 

en de kwaliteit van de verslagen van de lidstaten. 

43. De verslaglegging is inderdaad complex. In de verslagleggingsperiode 2011-2013 is in de 

lidstaten een zeer groot aantal analyses uitgevoerd: 4,1 miljoen analyses van microbiologische 

parameters, 7,1 miljoen van chemische parameters en 17,5 miljoen van indicatorparameters. 

47. De lidstaten hebben de mogelijkheid om de frequentie van de monitoring te verlagen indien zij 

van mening zijn dat een parameter zich in een watervoorzieningsgebied niet voordoet, 

overeenkomstig bijlage II, tabel B1, opmerking 4, (tot en met 27 oktober 2017) of overeenkomstig 

bijlage II, deel C, (vanaf 27 oktober 2017) van de richtlijn. 

Bovendien heeft de Commissie geen onderzoeksbevoegdheid en kan zij derhalve niet nagaan of de 

monitoring daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals deze wordt gerapporteerd. Er wordt aangenomen 
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dat de lidstaten te goeder trouw verslag uitbrengen, wat strookt met het beginsel van loyale 

samenwerking. 

49. De lidstaten kunnen gebruikmaken van de algemene afwijking in bijlage II, deel 2, audit, dat 

voor alle parameters die overeenkomstig artikel 5, leden 2 en 3, zijn vastgesteld, auditmonitoring 

moet plaatsvinden, tenzij door de bevoegde autoriteiten kan worden vastgesteld dat gedurende een 

door hen te bepalen periode een parameter naar alle waarschijnlijkheid niet in bepaalde 

watervoorzieningen voorkomt in concentraties die kunnen leiden tot het risico dat de betrokken 

parameterwaarde wordt overschreden. De lidstaten hoeven de Commissie niet te melden dat zijn 

van deze algemene afwijking gebruikmaken. 

50. De enterokokkengroep kan als een indicator van E. coli worden gebruikt om fecale 

verontreiniging aan te tonen. Aangezien het aantal intestinale enterokokken in menselijke fecaliën 

over het algemeen een orde van grootte lager liggen dan die van E. coli, wordt om water te testen 

vaker E. coli dan enterokokken gebruikt. 

Zie ook het antwoord op paragraaf 49. 

52. Het EEA heeft de Commissie medegedeeld dat het deze taken (kwaliteitscontrole van gegevens, 

opslagplaats enz.) niet langer zal uitvoeren en dat het — gezien zijn beperkte middelen — de 

Commissie bij haar toekomstige verslaglegging betreffende drinkwater niet meer zal ondersteunen, 

ondanks het dringende verzoek van de Commissie om deze werkzaamheden ten minste tot de 

aanstaande herziening van de richtlijn voort te zetten. De diensten van de Commissie zullen naar 

alternatieven zoeken voor het verzamelen van gegevens, kwaliteitscontrole en voorbereiding van 

nationale gegevensbanken voor het laatste verslagjaar voorafgaande aan de herziening van de 

richtlijn waarin vereenvoudiging van de verslagleggingsverplichtingen is voorzien. 

De gegevens worden eerst door het EEA en vervolgens nog eens door de lidstaat gecontroleerd, 

maar fouten zijn altijd mogelijk. Dergelijke incidentele fouten doen niets af aan de nauwkeurigheid 

van de verslaglegging als geheel. 

Tekstvak 4 - Voorbeeld van tegenstrijdigheden in de verslaglegging van de lidstaten over de 

naleving van de drinkwaterrichtlijn die hadden kunnen worden opgespoord door de EEA 

De fout in tabel 3-2 van het verslag van Roemenië is ondanks de kwaliteitscontrole door het EEA 

en de dubbele controle door de lidstaat over het hoofd gezien. In het nationale verslag voor 

Roemenië geeft het cijfer in grafiek 2.2 een monitoring van 100 % voor colibacteriën aan, wat erop 

duidt dat er geen probleem was. Dit zou de reden kunnen zijn waarom de vergissing in de tabel niet 

is ontdekt. 

De kwaliteit van de door de lidstaten aan de Commissie verstrekte gegevens is door het EEA 

gecontroleerd en door de lidstaat dubbel gecontroleerd. Daarom is er geen aanvullende vergelijking 

met nationale verslagen uitgevoerd die mogelijk verschillen. 

53. De Commissie heeft in het verleden al maatregelen genomen als reactie op bezorgdheid over 

kleine watervoorzieningen: op 9 november 2011 is een workshop georganiseerd en er zijn een 

studie "Best Practices for conducting a risk-assessment for small water supplies", specifieke 

factsheets voor de lidstaten — naast het samenvattende verslag — en een brochure "Framework for 

Action for the management of small drinking water supplies" gepubliceerd. Uit de enquête over 

2016 is gebleken dat de situatie beter is dan in 2010-2013 en blijft verbeteren. 
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Daarnaast heeft de Commissie in het werkdocument van haar diensten "REFIT EVALUATION of 

the Drinking Water Directive 98/83/EC"
3
 tevens opgemerkt dat in de huidige drinkwaterrichtlijn de 

preventieve veiligheidsplanning en op risico's gebaseerde elementen onvoldoende waren benut en 

dat dit een zwak punt is. De Commissie is van plan dit in de herziening van de richtlijn aan te 

pakken en beoordeelt momenteel de gevolgen van een mogelijke invoering van een op risico's 

gebaseerde aanpak voor grote en kleine watervoorzieningen, wat mogelijkheden voor 

vereenvoudiging biedt, waardoor tijd en middelen vooral kunnen worden gericht op de belangrijkste 

risico's en kosteneffectieve maatregelen aan de bron, en op vermindering van de administratieve 

belasting. 

58. Overeenkomstig de huidige drinkwaterrichtlijn is een zekere mate van variabiliteit tussen de 

beschikbaarstelling van informatie aanvaardbaar. De Commissie heeft in het werkdocument van 

haar diensten over de Refit van de drinkwaterrichtlijn 98/83/EG al vastgesteld dat een actievere 

verspreiding van relevante informatie nuttig zou zijn. 

69. De Commissie heeft al opties om lekkages aan te pakken in overweging genomen; lekkages zijn 

een probleem voor een doelmatige drinkwatervoorziening, zoals vermeld in de 

aanvangseffectbeoordeling
4
 van drinkwaterrichtlijn. 

75. De doelstellingen van het Szekszárd-project worden naar verwachting in de 

programmeringsperiode 2014-2020 gerealiseerd. 

Tekstvak 5 - Aanvullende investeringen nodig voor één EFRO-/CF-project in Hongarije 

(Szekszárd) 

Hoewel zich in het verleden lage waterniveaus in de Donau voordeden, kan de exacte frequentie en 

omvang niet worden voorzien, hetgeen van invloed is op de voorspelbaarheid van de concentraties 

van bepaalde parameters en het daardoor moeilijker maakt werkzaamheden te plannen met het oog 

op naleving op de lange termijn. Hongarije is echter van plan in de periode 2014-2020 bij de 

beoordeling van projecten nog meer rekening te houden met klimaatverandering. 

76. Zie hieronder onder tekstvak 6. 

Tekstvak 6 - Gedeeltelijke verwezenlijking van de doelstellingen van een project in Roemenië 

(Călăraşi) 

Met de door het Cohesiefonds medegefinancierde investeringen in de watersector in de periode 

2007-2013 is de capaciteit van de waterbedrijven verbeterd om nauwkeuriger metingen te 

verstrekken en de totale prestaties van de gebouwde nutsvoorzieningen en infrastructuur te 

controleren. Als gevolg daarvan zullen de aannames en doelstellingen waarop de verwachte 

investeringen in 2014-2020 zullen worden gebaseerd, naar verwachting betrouwbaarder zijn. 

Hieruit blijkt duidelijk de positieve invloed van de EU-investering en het vermogen van de lidstaten 

om van fouten te leren en passende maatregelen in te voeren om deze problemen in de toekomst te 

verminderen. 

79. De Commissie is van mening dat de vertraging van de in Hongarije en Roemenië gefinancierde 

projecten het gevolg is van de complexiteit en het ontwerp van de projecten. De begunstigden 

hebben over het algemeen echter hun doelstellingen gerealiseerd. 

                                                       

3  SWD(2016) 428 final. 

4  http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1061434_en 
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Bovendien werden de waterbedrijven in Roemenië met talloze problemen geconfronteerd die 

tijdens de aanbestedingsprocedures tot vertragingen leidden. 

Om de negatieve gevolgen van slecht opgestelde contracten voor de uitvoering van projecten te 

verkleinen, heeft de Commissie verschillende horizontale initiatieven gestimuleerd om 

begunstigden te ondersteunen, zoals de ontwikkeling van gestandaardiseerde 

aanbestedingsdocumenten, benchmarking van waterbedrijven en technische bijstand. 

80. De eerste aannames betreffende de projectkosten zijn niet meer dan benaderingen. De twee 

genoemde projecten zijn uitgevoerd overeenkomstig openbare-aanbestedingsprocedures en 

dientengevolge was de contractprijs het resultaat van de mededinging op de markt. Om deze 

veranderlijkheid van de markt aan te kunnen, zijn in elk project onvoorziene uitgaven opgenomen 

om over een marge te beschikken voor de variatie van kosten als gevolg van openbare aanbesteding. 

93. Voor de periode 2014-2020 worden in de strategie de investeringsbehoeften bepaald op circa 

6,1 miljard EUR die als volgt worden uitgesplitst: 2,5 miljard EUR voor drinkwater, 2,2 miljard 

EUR voor de opvang van afvalwater en 1,4 miljard EUR voor de behandeling van afvalwater. Bij 

vergelijking van de behoeften van 6,1 miljard EUR met de toewijzing uit EU-middelen voor water 

en afvalwater in de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020 kan worden berekend dat uit 

de EU-middelen 30 tot 40 procent van de geraamde totale behoeften aan kapitaaluitgaven voor 

waterleiding en riolering kan worden gefinancierd. 

In het kader van het OPE 2014-2020 zijn uit het totaal van 1,016 miljard EUR aan CF-toewijzing 

voor de watersector in Bulgarije dan ook zo'n 145 miljoen EUR aan investeringen in de 

drinkwatervoorziening voor menselijke consumptie, watermanagement en behoud van drinkwater 

toegekend. De toewijzing aan deze sector is gericht op het dichten van de kloof betreffende de 

naleving van de richtlijn stedelijk afvalwater, gezien de grote investeringsbehoeften om naleving te 

waarborgen, zoals hierboven uiteengezet. 

Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 94 en 95. 

Wat de behoefte aan extra middelen om aan de eisen ter verbetering van de waterkwaliteit te 

voldoen betreft, zouden de nationale investeringen het investeringstekort moeten dekken. 

96. Zie het antwoord op paragraaf 20. 

98. Hoewel de uitvoering van een passend beleid betreffende watertarieven de verantwoordelijkheid 

van de lidstaten is, is in de ex-antevoorwaarde bepaald dat de terugwinning van kosten in 

overeenstemming moet zijn met artikel 9, lid 1, eerste streepje, van Richtlijn 2000/60/EG waarbij, 

in voorkomend geval, rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische 

effecten van de terugwinning, alsmede op de geografische en klimatologische omstandigheden van 

de betrokken gebieden. 

100. De Commissie merkt in dit verband op dat het tempo van de bestedingen uit de EU-middelen 

aan het einde van de programmeringsperiode 2007-2013 hoger lag, wat Bulgarije de mogelijkheid 

bood aanspraak te maken op bijna 95 % van de respectieve toewijzing uit de prioriteitsas (oplopend 

tot circa 969 miljoen EUR). 

101. De Commissie is van mening dat het betaalbaarheidsniveau van 4 % ter indicatie dient. 

Zie het antwoord op paragraaf 21. 

103. De Commissie merkt op dat in Roemenië, als onderdeel van de kosten-batenanalyse voor door 

de EU gefinancierde projecten in de periode 2007-2013, een gemeenschappelijk beleid betreffende 

watertarieven is ingevoerd om de duurzaamheid van de investeringen op de lange termijn te 

ondersteunen, waarbij de betaalbaarheid in de overweging is meegenomen. 
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In de periode 2014-2020 zullen waterbedrijven de methodologie voor de opbouw van de 

watertarieven aanpassen en consolideren om de uitbreiding van waterdiensten die aan de richtlijn 

voldoen, naar nieuwe gebieden te ondersteunen en aan de eisen van de herziene richtsnoeren voor 

kosten-batenanalyse te voldoen, wat het volledig terugverdienen van de kosten en afschrijving van 

de activa betreft. Het ontwerp van de projecten zal dienovereenkomstig worden uitgewerkt. 

105. De Commissie constateert dat de geldende tarieven zijn verlaagd. De Commissie houdt de 

situatie derhalve in de gaten en doet aanbevelingen aan de Hongaarse autoriteiten om te waarborgen 

dat de nodige financiële middelen voor de duurzaamheid van de in waarde gestegen activa 

beschikbaar zijn. In afzonderlijk gevallen kan het echter van belang zijn om aanpassingen van het 

beleid betreffende watertarieven voorzichtig en geleidelijk over een langere periode in te voeren om 

een abrupte verstoring van de sociale betaalbaarheid van de waterinvestering voor de bevolking te 

verminderen. 

Zie ook de antwoorden op de paragrafen 98 en 101. 

109. De Commissie overweegt, als onderdeel van de herziening van de drinkwaterrichtlijn, 

wijzigingen aan te brengen in de bepalingen betreffende verslaglegging. 

De Commissie wil waarborgen dat de verslaglegging is gericht op informatie die nodig is om de 

naleving te controleren (incidenten, nieuwe stoffen enz.). De Commissie is voornemens 

mogelijkheden te bezien als de keuze voor andere IT-instrumenten (bv. gegevens verzamelen van 

nationale autoriteiten) om de verslaglegging te vergemakkelijken en sneller te maken en de 

beschikbaarheid van actuele informatie te waarborgen. 

110. Gezien het bestaande wetgevingskader is de Commissie van mening dat richtsnoeren over de 

eisen betreffende informatie die aan de consument ter beschikking wordt gesteld, het best op 

nationaal niveau kunnen worden opgesteld. 

Aanbeveling 1 

De Commissie stemt gedeeltelijk in met de aanbeveling en zal deze als volgt ten uitvoer 

leggen: 

De Commissie zal zich op de belangrijkste vastgestelde tekortkomingen concentreren die gevolgen 

hebben voor de kwaliteit van het drinkwater, maar kan door gebrek aan middelen niet stelselmatig 

voorzien in de follow-up van tekortkomingen in de monitoring. 

Zij zal bekijken hoe de verslagleggingsbepalingen in het kader van de huidige herziening van de 

drinkwaterrichtlijn kunnen worden verbeterd.  

Aanbeveling 2 

De Commissie stemt inhoudelijk in met aanbeveling 2 a-d. De hieraan te geven follow-up is echter 

afhankelijk van het resultaat van de herziening van de drinkwaterrichtlijn, die ten tijde van dit 

verslag nog niet bekend is, en de inhoud van het voorstel tot wijziging van de drinkwaterrichtlijn is 

grotendeels afhankelijk van de conclusies van de effectbeoordeling. Het voorstel is nog niet 

afgerond en de Commissie kijkt naar mogelijkheden om de vastgestelde tekortkomingen te 

verbeteren. In dit verband moet het voorstel aan de doelstellingen van de richtsnoeren voor betere 

regelgeving
5
 voldoen, dat wil zeggen dat de voorstellen van de Commissie de beleidsdoelstellingen 

tegen minimale kosten moeten halen en maximaal voordeel voor burgers, bedrijven en werknemers 

                                                       

5 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf 
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moeten opleveren zonder nodeloze administratieve rompslomp te creëren, in het bijzonder voor 

zover het kleine entiteiten betreft. 

a) In het kader van de herziening van de richtlijn zal de Commissie in het algemeen overwegen hoe 

de informatievoorziening, de monitoring en de verslaglegging van kleine 

watervoorzieningsgebieden kan worden verbeterd. 

b) In het kader van de herziening van de richtlijn zal de Commissie in het algemeen overwegen hoe 

de informatievoorziening, de monitoring en de verslaglegging van kleine 

watervoorzieningsgebieden kan worden verbeterd door de op risico's gebaseerde benadering van de 

monitoring ook voor kleine watervoorzieningsgebieden toe te passen. 

c) In het kader van de herziening van de richtlijn zal de Commissie in het algemeen wijzigingen van 

de verslagleggingsbepalingen overwegen. 

Idealiter moet de verslaglegging zich richten op informatie die nodig is om de naleving te 

controleren (incidenten, nieuwe stoffen enz.). 

d) De Commissie zal overwegen hoe, als onderdeel van de herziening van de drinkwaterrichtlijn, de 

toegang van consumenten tot informatie kan worden verbeterd, aangezien dit onderwerp als punt 

voor verbetering is aangemerkt in het werkdocument van de diensten van de Commissie "REFIT 

EVALUATION of the Drinking Water Directive 98/83/EC". 

112. Zie de opmerkingen bij de genoemde paragrafen. 

Ondanks de vertragingen zijn de meeste doelstellingen gerealiseerd of hebben deze bijgedragen aan 

de verbetering van de situatie in het respectieve gebied. Bij één van de genoemde projecten waren 

de onvoorspelbare gebeurtenissen (daling van het waterpeil in de Donau) de reden voor het niet 

voldoen aan de nalevingsdoelstellingen voor de lange termijn. 

113. Ondanks de voorrang die aan naleving en de bouw van de nieuwe netwerkinfrastructuur is 

gegeven, constateert de Commissie dat een deel van de in de periode 2007-2013 via grote projecten 

medegefinancierde investeringen, indien naar behoren gerechtvaardigd, een element van sanering 

van bestaande infrastructuur omvatte om de negatieve gevolgen van waterverliezen voor de 

prestatie van nieuwe investeringen te matigen. 

In de periode 2014-2020 wordt voor alle landen waar lekkage als een belangrijke factor wordt 

beschouwd, dezelfde aanpak gehanteerd. 

Aanbeveling 3 

De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

Aanbeveling 4 

De Commissie stemt met deze aanbeveling in. 

De Commissie is gevoelig voor het probleem van waterverliezen en is van plan in het kader van de 

herziening van drinkwaterrichtlijn overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel maatregelen op het 

niveau van de lidstaten te stimuleren. 

Het verminderen van waterverliezen door door de EU gefinancierde activiteiten zou echter tot het 

financieren van onderhoud kunnen leiden, wat niet altijd een investeringsprioriteit is, in het 

bijzonder voor lidstaten waar het distributienetwerk niet de hele bevolking bereikt. 

114. De Commissie is zich ervan bewust dat investeringsbehoeften in de watersector (voor 

drinkwater, opvang en behandeling van afvalwater, maatregelen om overstromingen te voorkomen 

enz.) in sommige lidstaten in de komende jaren aanzienlijk kunnen zijn. Bij de vaststelling van de 

toekomstige prioriteiten van EU-financiering moet rekening worden gehouden met de 
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daadwerkelijke behoeften van de lidstaten. De Commissie heeft initiatieven genomen om een beter 

beeld te krijgen van de investeringsbehoeften in de watersector. 

115. De Commissie merkt op dat overeenkomstig de kaderrichtlijn water terugwinning van kosten 

ook betrekking moet hebben op milieukosten en kosten van de hulpbronnen. 

Aanbeveling 5 

De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 
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In dit verslag wordt onderzocht of EU-acties de kwaliteit 
van drinkwater in Bulgarije, Hongarije en Roemenië 
hebben verbeterd, zoals voorgeschreven door de 
drinkwaterrichtlijn van 1998.
In het algemeen concluderen we dat de situatie significant 
is verbeterd. Desondanks zijn er nog gebieden waar 
burgers worden voorzien van water dat afkomstig is van 
het openbare net dat niet volledig in overeenstemming is 
met de EU-normen. Bovendien is er aanzienlijke verdere 
nationale publieke en particuliere financiering, nu en in de 
toekomst, nodig om de toegang tot water van goede 
kwaliteit te waarborgen voor alle burgers in die lidstaten, 
en om ervoor te zorgen dat de door de EU gefinancierde 
investeringen in waterfaciliteiten naar behoren in stand 
kunnen worden gehouden.
Wij raden onder meer aan dat verschillende resterende 
kwesties worden aangepakt in het kader van de huidige 
herziening van de drinkwaterrichtlijn en dat de 
duurzaamheid van waterinfrastructuur wordt 
gewaarborgd terwijl de betaalbaarheid van de dienst 
wordt beschermd.
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