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Samenvatting

In de zaak C-525/12, inzake de Europese Commissie
tegen de Bondrepubliek Duitsland, diende het Hof
van Justitie van de Europese Unie voor het eerst de
draagwijdte van het beginsel van kostenterugwin-
ning voor waterdiensten in het kader van de Kader-
richtlijn Water (hierna KRW) te preciseren. De Euro-
pese Commissie daagde een tweetal jaren geleden
Duitsland, via een inbreukprocedure, voor het Euro-
pees Hof van Justitie wegens diens vermeende te-
kortkomingen aan de verplichtingen uit de KRW,
meer specifiek met betrekking tot de kostenterug-
winning voor waterdiensten. De Europese Commis-
sie oordeelde dat Duitsland, bij de toepassing van de
kostenterugwinning uit artikel 9 KRW, ten onrechte
bepaalde water-gerelateerde activiteiten uitsloot
van het begrip ‘waterdiensten’ zoals omschreven in
artikel 2, punt 38 van de KRW. Duitsland had water-
gerelateerde activiteiten zoals onder meer opstu-
wing van water voor energieopwekking via water-
kracht, wateractiviteiten met betrekking tot naviga-
tie of overstromingsgevaar, of wateronttrekking
voor irrigatie of industriële doelen immers niet aan-
gemerkt als waterdienst in de zin van de KRW. Door
dergelijke activiteiten niet aan te merken als water-
dienst zou Duitsland niet aan haar verplichtingen
voldoen om tot een juiste implementatie van de
richtlijn te komen. De Commissie gaat er immers van
uit dat elke activiteit vermeld in artikel 2, punt 38
van de KRW een waterdienst uitmaakt en aldus on-
derworpen is aan het beginsel van de kostenterug-
winning.
In de geciteerde zaak komt het Hof, in substantie, tot
besluit dat de kostenterugwinning voor waterdien-

sten slechts één van de instrumenten is waarover de
lidstaten beschikken om te komen tot een rationeel
gebruik van de watervoorraden en dat de door de
KRW nagestreefde milieudoelen niet noodzakelijker-
wijs impliceren dat het beginsel van kostenterug-
winning geldt voor alle in artikel 2, punt 38, sub a ge-
noemde activiteiten. Het beroep van de Commissie
werd dan ook verworpen.
In de voorliggende bijdrage wordt een aantal kriti-
sche bedenkingen geplaatst bij de uitspraak van het
Hof, nu die uitspraak, naar het oordeel van de au-
teurs, het kostenterugwinningsbeginsel eenzijdig
beschouwt als een facultatief instrument, terwijl het
al te vrijblijvend karakter daarvan de effectiviteit van
het beginsel al te zeer inperkt.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn bij de se-
lectie van waterdiensten de in de KRW gebruikte de-
finities voor waterdiensten en kostenterugwinning
van waterdiensten als uitgangspunt genomen. In
hun water(prijs)beleid geven Nederland en Vlaande-
ren nochtans een beperkte interpretatie en invul-
ling aan de notie waterdiensten, en worden water-
kracht, scheepvaart en recreatie bijvoorbeeld niet
benoemd als waterdiensten. Om die reden heeft de
Commissie, zoals ook gebeurde tegen Duitsland, zo-
wel tegen Nederland als België (Vlaams Gewest en
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een inbreukproce-
dure gestart. Na het tussengekomen arrest C-525/12
van het Hof van Justitie liet de Commissie, zoals te
verwachten viel, weten dat ze de lopende inbreuk-
procedures tegen de overige acht lidstaten die vol-
gens haar het kostenterugwinningsbeginsel misken-
nen door het begrip waterdienst te eng op te vatten,
zal stopzetten. In de voorliggende bijdrage wordt
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nader ingegaan op de wijze waarop Nederland en
Vlaanderen uitvoering geven aan de financiering
van het waterbeheer en daarmee verweven het prin-
cipe van kostenterugwinning voor waterdiensten. In
de eerste plaats wordt beschreven hoe artikel 9 KRW
is omgezet in de waterwetgeving en het waterbe-
leid. Vervolgens wordt nader ingegaan op de vraag
welke waterdiensten in aanmerking worden geno-
men voor de toepassing van het kostenterugwin-
ningsbeginsel en de instrumenten die in beide lan-
den worden ingezet om die kosten terug te winnen.
Het geheel wordt afgesloten met een conclusie,
waarin de toepassing van het kostenterugwinnings-
beginsel beschouwd wordt in het licht van het re-
cente arrest van het Hof van Justitie. Daarbij worden
enkele aanbevelingen gedaan om te remediëren aan
de (mogelijke) tekortkomingen bij de vormgeving
en toepassing van het Europeesrechtelijk waterprijs-
stellingsbeginsel.

......................................................................................................................
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1. Inleiding

Met de vaststelling van richtlijn 2000/60/EG werd een

innoverend kader voor een geïntegreerd en gecoördi-

neerd waterbeleid en -beheer ingevoerd in de Euro-

pese Unie waarbij de stroomgebiedsbenadering het

uitgangspunt vormt1. De Kaderrichtlijn Water stelt

overigens ambitieuze doelstellingen voorop. De richt-

lijn beoogt meer specifiek de aquatische ecosystemen

te beschermen, duurzaam gebruik van water te bevor-

deren en bij te dragen tot het terugdringen van de ver-

ontreiniging van oppervlaktewater en grondwater en

van waterkwantiteitsproblemen, zoals overstromin-

gen en verdroging2. Een aantal maatregelen die de

Kaderrichtlijn Water aanreikt om aan de vooropge-

stelde doelstellingen te kunnen voldoen, is het instel-

len van stroomgebiedsbeheer3, het opstellen van

stroomgebiedsbeheerplannen4 en maatregelenpro-

gramma’s5, gekoppeld aan analyses en beoordelingen6

en het opstellen van programma’s voor monitoring die

een totaalbeeld beogen te geven van de watertoestand

binnen elk stroomgebiedsdistrict7, en aan een uitge-

breid stelsel vanmilieudoelstellingen die (onder voor-

behoud van een aantal uitzonderingsmogelijkheden)

tegen 22 december 2015 moeten bereikt zijn8.

De KRW heeft ook resoluut geopteerd om in het water-

beleid economische overwegingen op te nemen. Die

overwegingen komen tot uiting, niet enkel via de toe-

passing van het beginsel dat de vervuiler betaalt, maar

ook via de verplichting tot een economische beoorde-

ling van bepaalde kosten of soorten gebruik van het

water, en door een beroep te doen op economische

instrumenten zoals het waterprijsbeleid9. Artikel 9

van de KRW verplicht de lidstaten meer specifiek om

een waterprijsbeleid te voeren met adequate prikkels

voor de gebruikers om watervoorraden efficiënt te be-

nutten. Deze bepaling bevat het ‘principe van kosten-

terugwinning’. De idee van de kostenterugwinning

van waterdiensten is gebaseerd op het beginsel ‘de

vervuiler/gebruiker betaalt’. Het gaat in de eerste

plaats om de beleidsmatige vertaling van het econo-

misch principe van internalisering van milieukosten.

Maar het gaat ook verder dan dat: het waterprijsbeleid

moet tot efficiëntiewinsten leiden.

Aan de toepassing van het principe van kostenterug-

winning is een aantal vragen gekoppeld dat de draag-

wijdte ervan bepaalt. De eerste vraag betreft de afbake-

ning van het begrip ‘waterdiensten’ waarmee de kos-

tenterugwinning verbonden is10. De draagwijdte van

dit begrip heeft essentiële gevolgen voor de vraag naar

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Richtl.EP en Raad 2000/60/EG, 23 oktober 2000, tot vaststelling van een
kader voor communautaire maatregelen betreffende waterbeleid, Pb.L.
327.

2. Zie art. 1 KRW.
3. Art. 3 KRW.
4. Art. 13 KRW.
5. Art. 11 KRW.
6. Inhoudelijk zullen deze analyses en beoordelingen bestaan uit drie grote

onderdelen: (a) een analyse van de kenmerken van het stroomgebiedsdis-
trict; (b) een beoordeling die tot doel heeft na te gaan welke de effecten
zijn van de menselijke activiteiten op de toestand van het oppervlaktewa-
ter en het grondwater, en (c) een economische analyse van het waterge-
bruik.

7. Art. 8 KRW.
8. Art. 4 KRW.
9. Zie de conclusie van de advocaat-generaal in de besproken zaak C-525/12

(paragraaf 1).
10. Andere vragen zijn, achtereenvolgens, welke maatregelen dienen te wor-

den genomen (in welke mate moeten deze diensten worden voorzien),
welke kosten verbonden aan de waterdiensten/maatregelen moeten of
kunnen worden doorgerekend, hoeveel van de kosten moeten worden
aangerekend aan de vervuilers/gebruikers en hoeworden de kosten terug-
gewonnen (zie Aanbeveling Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen,
Kostenterugwinning van waterdiensten: beleidsvragen voor de Vlaamse
watersector, 12 september 2007, http://www.serv.be/publicaties/serv). Om
devraagnaar de te treffenmaatregelen te kunnenbeantwoorden, verplicht
de KRW de lidstaten om een economische analyse te maken op het niveau
van de stroomgebieden, en die regelmatig te actualiseren. De KRW geeft
enkele indicaties overwelke kostenworden doorgerekend, door verwijzing
naar de milieukost en de kosten van de hulpbronnen. Over de vraag hoe-
veel kosten kunnenworden teruggewonnen, spreekt deKRWenkel van een
redelijke terugwinning van kosten van waterdiensten. De laatste vraag
heeft betrekking op de vormgeving van de manier waarop de kosten wor-
den teruggewonnen. Hierbij staan in de KRW drie principes centraal: het
voorzien in adequate prikkels in het waterprijsbeleid om de watervoorra-
den efficiënt te benutten, de redelijke bijdrage aan terugwinning van kos-
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het toepassingsbereik van het kostenterugwinningsbe-

ginsel vervat in artikel 9 van de KRW. Er kan echter

worden vastgesteld dat de invulling van het begrip in

de verschillende lidstaten niet op eenduidige wijze

gebeurt11. Zo worden in Nederland en Vlaanderen wa-

terkracht, scheepvaart en recreatie bijvoorbeeld niet

benoemd als waterdiensten; in bepaalde lidstaten ge-

beurt dit wel. Uit de derde KRW-voortgangsrapporten,

waarin de meeste lidstaten hebben vastgelegd wat zij

verstaan onder waterdiensten en de reeds bestaande

systemen van kostenterugwinning, blijkt trouwens dat

de meeste landen zich beperken tot het benoemen van

de productie en het verspreiden van water, riolering

en afvalwaterzuivering tot waterdienst12. Er blijkt dus

een ruim aantal lidstaten te zijn, waaronder Nederland

en België (Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest), die eerder een beperkte interpretatie geven

aan het begrip ‘waterdiensten’ in relatie tot het water-

prijszettingsbeginsel.

Deze interpretatie- en toepassingsverschillen van het

kostenterugwinningsbeginsel gaven in 2006 aanlei-

ding tot een klacht van het European Environmental

Bureau (EEB) en het World Wildlife Fund (WWF),

onder meer tegen Duitsland, Nederland en België,

omwille van een te enge interpretatie van het begrip

waterdiensten. Deze klacht heeft uiteindelijk tot ge-

volg gehad dat tegen alle betrokken landen inbreuk-

procedures werden gestart voor het niet of niet correct

omzetten van de betrokken bepalingen uit de KRW.

De Commissie daagde vervolgens Duitsland voor het

Hof bij wijze van ‘proefprocedure’13. Het arrest

C-525/12 van 11 september 2014 van Hof van Justitie

is daar het resultaat van14. De zaak gaf het Hof voor het

eerst de mogelijkheid om de draagwijdte van het prijs-

stellingsbeginsel voor de waterdiensten te preciseren.

De uitkomst van deze ‘proefprocedure’ is van groot

belang, nu, afhankelijk van de uitlegging die het Hof

geeft, de Europese Commissie niet alleen een groot

aantal beroepen zou kunnen instellen, maar heel wat

lidstaten ertoe zou kunnen verplichten hun water-

prijsbeleid grondig bij te stellen.

Hoewel in deze uitspraak eerst de vraag aan de orde is

gekomen of de Commissie wel ontvankelijk was in

haar beroep15, wordt bij deze procedurekwestie in

deze bijdrage niet verder stilgestaan. De focus ligt op

de inhoudelijke beoordeling door het Hof van het dis-

puut tussen de Commissie en Duitsland. De uitspraak

van het Hof, die in substantie neerkomt op een sterke

‘instrumentalisering’ van het kostenterugwinningsbe-

ginsel en het beginsel bovendien reduceert tot een

door de lidstaten vrijwillig in te zetten instrument,

lijkt ons in menig opzicht bekritiseerbaar.

De voorliggende bijdrage beargumenteert dan ook

waarom aan het kostenterugwinningsbeginsel een

meer verplichtende betekenis moet worden gegeven.

In een tweede deel van deze bijdrage wordt nader in-

gegaan op de vraag hoe in Nederland en Vlaanderen

juridisch vorm wordt gegeven aan artikel 9 KRW. In

dit verband wordt het juridisch kader aangegeven

waarbinnen het Europeesrechtelijk prijsstellingsbe-

ginsel wordt omgezet in de wetgeving, welke water-

diensten in aanmerking genomen worden voor de toe-

passing van dit beginsel en welke instrumenten daar-

toe worden ingezet. De bijdrage wordt afgesloten met

een aantal nabeschouwingen, waarin de toepassing

van het kostenterugwinningsbeginsel in het licht

wordt gehouden van het recente arrest van het Hof van

Justitie en enkele aanbevelingen worden gedaan in het

licht van de (mogelijke) tekortkomingen bij de vorm-

geving en toepassing van het Europeesrechtelijk wa-

terprijsstellingsbeginsel.

2. Aanleiding tot, inhoud van en
kritische beschouwingen bij het arrest
C-525/12 van het Hof van Justitie

2.1. Situering van het dispuut

Aanleiding tot het opmerkelijk arrest C-525/12 van het

Hof van Justitie vormt het verschil in inzicht van de

Europese Commissie en Duitsland over de interpreta-

tie van de term ‘waterdiensten’ als bedoeld in artikel 2,

punt 38 en artikel 9 van de KRW.

Artikel 2, punt 38 KRW luidt in de Nederlandstalige

versie16:

‘waterdiensten’: alle diensten die ten behoeve van de

huishoudens, openbare instellingen en andere econo-

mische actoren voorzien in:

a) onttrekking, opstuwing, opslag, behandeling en

distributie van oppervlakte- of grondwater;

b) installaties voor de verzameling en behandeling

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ten van waterdiensten die moet gebeuren bij de vervuilers/gebruikers, ten
minste onderverdeeld in huishoudens, bedrijven en landbouw en rekening
houdendmethetprincipedevervuiler betaalt, enafwijkingsmogelijkheden
op het principe van kostenterugwinning. Al deze vragen zullen, in min of
meerdere mate, aan bod komen in deze bijdrage.

11. Zie o.a. Commission Staff Working Document, “Towards Sustainable Water
Management in the European Union”- First stage in the implementation of
the Water Framework Directive 2000/60/EC (COM(2007)128 final).

12. http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
13. In zijn conclusie geeft de advocaat-generaal aan dat de Commissie de

inbreukprocedure tegen Duitsland aangrijpt als een proefprocedure die
bepalend is voor het inzetten van procedures tegen overige lidstaten die
een, naar het oordeel van de Commissie, te enge interpretatie aanhouden
van het toepassingsbereik van het kostenterugwinningsbeginsel (conclu-
sie, paragraaf 3).

14. Het arrest is verderop in dit nummer gepubliceerd.
15. Zie daaromtrent overwegingen 18 t.e.m. 28 van de beslissing van het Hof;

zie ook de op dit punt andersluidende conclusie van 22mei 2014 van advo-
caat-generaal Jääskinnen (paragrafen 14 t.e.m. 30).

16. De verschillende taalversies binnen de EU zijn gelijkwaardig aan elkaar. Bij
interpretatieve vraagstukken kan daarom niet volstaan worden met raad-
pleging van uitsluitend een taalversie. Zie hierover onder andere: K. LE-
NAERTS en J.A. GUTIÉRREZ-FONS, “To saywhat the lawof the EU is:Methods
of interpretation and the European Cort of Justice”, EUI Working Paper AEL
2013/9, p. 8-13.
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van afvalwater, die daarna in oppervlaktewater lo-

zen;

Artikel 9 KRW, eveneens in de Nederlandstalige ver-

sie, luidt:

Kostenterugwinning voor waterdiensten

1) De lidstaten houden rekening met het beginsel van

terugwinning van de kosten van waterdiensten, in-

clusief milieukosten en kosten van de hulpbron-

nen, met inachtneming van de economische ana-

lyse volgens bijlage III en overeenkomstig met

name het beginsel dat de vervuiler betaalt.

De lidstaten zorgen er tegen het jaar 2010 voor:

– dat het waterprijsbeleid adequate prikkels bevat

voor de gebruikers om de watervoorraden efficiënt

te benutten, en daardoor een bijdrage te leveren aan

de milieudoelstellingen van deze richtlijn;

– dat de diverse watergebruikssectoren, ten minste

onderverdeeld in huishoudens, bedrijven en land-

bouw, een redelijke bijdrage leveren aan de terug-

winning van kosten van waterdiensten, die geba-

seerd is op de economische analyse uitgevoerd

volgens bijlage III en rekening houdt met het be-

ginsel dat de vervuiler betaalt.

De lidstaten kunnen daarbij de sociale effecten, de

milieueffecten en de economische effecten van de

terugwinning alsmede de geografische en klimato-

logische omstandigheden van de betrokken gebie-

den in acht nemen.

2) De lidstaten rapporteren in de stroomgebiedsbe-

heerplannen over de voorgenomen stappen voor de

uitvoering van lid 1 die ertoe bijdragen dat de

milieudoelstellingen van deze richtlijn bereikt

worden, en over het aandeel dat de verschillende

vormen van watergebruik leveren aan de terugwin-

ning van de kosten van waterdiensten.

3) Geen enkele bepaling van dit artikel belet de finan-

ciering van bepaalde preventieve of herstelmaatre-

gelen om de doelstellingen van deze richtlijn te be-

reiken.

4) De lidstaten maken geen inbreuk op deze richtlijn

wanneer zij in overeenstemming met gevestigde

gebruiken beslissen de bepalingen van lid 1,

tweede alinea, en ook de desbetreffende bepalin-

gen van lid 2, voor een bepaalde vorm van water-

gebruik niet toe te passen, indien dit het doel van

deze richtlijn en het bereiken daarvan niet in het

gedrang brengt. De lidstaten motiveren in de

stroomgebiedsbeheerplannen waarom zij lid 1,

tweede alinea niet onverkort toepassen.

De Commissie is meer specifiek van oordeel dat Duits-

land het begrip ‘waterdiensten’ te beperkt interpre-

teert, waardoor zij niet voldoet aan het principe van

kostenterugwinning voor waterdiensten zoals dat in

artikel 9 KRW is neergelegd. Duitsland heeft de afval-

waterverwerking en drinkwatervoorziening als water-

diensten aangemerkt, maar andere activiteiten niet

terwijl die nochtans een belangrijke impact (kunnen)

hebben op het waterlichaam. Nu het kostenterugwin-

ningsbeginsel uit artikel 9 ziet op ‘waterdiensten’ is

dat artikel volgens Duitsland niet van toepassing op

water-gerelateerde activiteiten die geen waterdienst

zijn17. Duitsland stelt daarbij dat de water-gerelateerde

activiteiten als benoemd in artikel 2, punt 38 KRW

cumulatief moeten worden gezien om tot een water-

dienst te komen in de zin van de KRW,wat ondermeer

zou worden bevestigd door het gebruik van het voeg-

woord ‘en’ in de definitie van artikel 2, punt 38 KRW.

In de optiek van de Commissie zijn de verschillende

activiteiten, vervat in de definitie van waterdiensten

in artikel 2, punt 38 KRW, echter ieder voor zich al

mogelijk een waterdienst en is cumulatie van die on-

derdelen (onttrekking, opstuwing, opslag, behande-

ling en distributie) niet een vereiste voor invulling van

het begrip ‘waterdienst’. Volgens de Commissie gaat

de uitsluiting van waterdiensten die een ruim activi-

teitenprogramma hebben, verder dan de beoordelings-

marge waarover de lidstaten beschikken om bepaalde

waterdiensten van het kostenterugwinning uit te slui-

ten op grond van artikel 9 van de KRW.

Het spreekt voor zich dat indien de visie van de Com-

missie wordt gevolgd, veel meer water-gerelateerde

activiteiten als ‘waterdienst’ dienen gezien te worden,

bijvoorbeeld ook bepaalde ecosysteemdiensten18, wat

(mogelijk) gevolgen heeft voor kostenterugwinning.

Duitsland ziet het beginsel van kostenterugwinning

voor waterdiensten echter als een middel, een instru-

ment om de milieudoelen uit de richtlijn te behalen,

maar benadrukt dat er ook andere maatregelen zijn die

kunnen aanzetten tot een rationeel gebruik van water-

voorraden. Daarnaast is Duitsland van mening dat een

ruime(re) opvatting van het begrip ‘waterdiensten’ het

onderscheid tussen ‘waterdiensten’ enerzijds en ‘wa-

tergebruik’ (art. 2, punt 3919) tenietdoet.

2.2. Beoordeling door het Hof

Hoewel men zou verwachten dat het Hof zich uitlaat

over de juiste interpretatie van het begrip ‘waterdien-

sten’ in de KRW, doet het dat niet. Het Hof begint met

een uiteenzetting over zijn methode van interpretatie.

Het Hof beziet niet alleen de bewoordingen en doel-

stellingen van de bepaling, maar kijkt ook naar de

context waarbinnen de bepaling zich bevindt en naar

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Dit blijkt overigens de heersende opinie te zijn (E. GAWEL, “Cost recovery
for ‘water services’ / Critical review of the EU Court of Justice conclusions of
Advocate General Jääskinen in case C-525/12”, Europäische Wasserrahmen-
richtlinie, 19 augustus 2014, 2 en voetnoot 4 https://www.ufz.de/export/
data/global/61689_DP_20_Gawel_Art_9_AG_Jääskinen.pdf).

18. Zie met betrekking tot de consequenties van een brede invulling van het
begrip: P.E. LINDHOUT, “A wider notion of the scope of water services in EU

water law, Boostingpayment forwater relatedecosystemservices to ensure
sustainable water management?”, Utrecht Law Review 2012, 86-101.

19. Art. 2, punt 39 KRW luidt: ‘watergebruik’: waterdiensten, alsmede elke an-
dere overeenkomstig artikel 5 en bijlage II geïdentificeerde activiteit met
significante gevolgen voor de toestand vanwater. Deze definitie geldt voor
de doeleinden van artikel 1 en voor de economische analyse overeenkom-
stig artikel 5 en bijlage III, onder b);
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het Unierecht in zijn geheel (overweging 43), waarbij

het Hof direct aangeeft dat ook waarde kan worden

gehecht aan de zogenaamde travaux preparatoires

(voorbereidende handelingen/ontstaansgeschiede-

nis).

Het Hof begint met een uiteenzetting van de twee be-

palingen (art. 2 en 9 KRW) en constateert dat het be-

grip ‘diensten’ als dusdanig niet is gedefinieerd. Om

die reden kan volgens het Hof niet meteen worden

vastgesteld of de Uniewetgever, zoals de Commissie

betoogt, tot doel had het beginsel van de kostenterug-

winning toe te passen op alle activiteiten opgenomen

in artikel 2, punt 38 van de KRW. Om te beoordelen

of een dienst gerelateerd aan de activiteiten, als ver-

meld in artikel 2, punt 38 van de KRW, onderworpen

zou moeten zijn aan het beginsel van kostenterugwin-

ning voor waterdiensten begint het Hof met een ana-

lyse van de context en de algemene opzet van de be-

trokken bepalingen. Het Hof overweegt, gebaseerd op

de totstandkomingsgeschiedenis, dat nu de toepas-

singspraktijken in de lidstaten zeer verschillen, de

Europese wetgever bedoeld heeft dat lidstaten zelf

kunnen bepalen welke maatregelen worden genomen

voor de uitvoering van het beginsel van kostenterug-

winning, zonder dat dit beginsel van toepassing is op

alle diensten die met water verband houden. Het Hof

komt aldus tot besluit dat de richtlijn geen algemene

verplichting oplegt van een prijszetting voor alle dien-

sten die verband houden met het gebruik van water

(overweging 48).

Vervolgens onderzoekt het Hof de draagwijdte van de

twee bepalingen in relatie tot de achtergrond van de

door de richtlijn nagestreefde doelen. In dit kader be-

nadrukt het Hof dat de KRW een kaderrichtlijn is die

“voorziet in gemeenschappelijke beginselen en in een

algemeen actiekader voor bescherming van de wate-

ren en zorgt voor het coördineren, integreren en op

langere termijn verder ontwikkelen van algemene be-

ginselen en structuren met het oog op de bescherming

en het duurzame gebruik van water in de Europese

Unie” (overweging 50). De richtlijn bedoelt niet de re-

gels van lidstaten op het gebied van water volledig te

harmoniseren.

De considerans onder punt 19 van de preambule van

de richtlijn duidt volgens het Hof het doel van de

richtlijn aan, namelijk: het aquatischmilieu in deUnie

in stand houden en verbeteren. Daarbij is het de be-

doeling dat beslissingen aangaande watergebruik in

het stroomgebied worden genomen op een niveau zo

dicht mogelijk bij de plaats waar het water is aange-

tast20. De benadering van beheer van water per stroom-

gebied is volgens het Hof gebaseerd op vier beginse-

len, met name: het bepalen van doelstellingen per

waterlichaam; het opstellen van een planning en pro-

grammatie; een economische analyse van de regelin-

gen voor de prijszetting van het water en de verplich-

ting om rekening te houdenmet de sociale effecten, de

milieueffecten en de economische effecten van kos-

tenterugwinning alsmede om de geografische en kli-

matologische omstandigheden van het gebied(en) in

acht te nemen. In die context bepaalt artikel 11 van de

KRW dat elke lidstaat voor elk stroomgebiedsdistrict

een maatregelenprogramma dient op te stellen waarin

de lidstaat aangeeft hoe hij de milieudoelstellingen als

verwoord in artikel 4 van de KRW beoogt te behalen.

Volgens lid 3, sub b van artikel 11 zijn de maatregelen

met betrekking tot kostenterugwinning voor water-

diensten ‘minimummaatregelen’ die in een dergelijk

maatregelenprogramma moeten worden opgenomen.

Volgens het Hof volgt hieruit dat maatregelen op het

gebied van kostenterugwinning slechts één van de in-

strumenten is waarover de lidstaten beschikken om te

komen tot een rationeel watergebruik. Het Hof onder-

kent daarbij dat ieder van de in artikel 2, punt 38 van

de KRW genoemde water-gerelateerde activiteiten het

behalen van de doelstellingen van de richtlijn kan on-

dermijnen, maar overweegt dat dit niet betekent dat

het ontbreken van prijszetting voor die activiteiten het

behalen van die doelen altijd schaadt. Hierbij verwijst

het Hof naar het vierde lid van artikel 9 KRW waarin

lidstaten onder bepaalde voorwaarden is toegestaan

om kostenterugwinning voor een bepaalde vorm van

watergebruik niet toe te passen, indien dit het doel

van de richtlijn en het bereiken van het doel niet in

gevaar brengt (overweging 57). Het Hof verwerpt ver-

volgens het beroep van de Commissie.

2.3. Beschouwingen bij deze uitspraak

Deze uitspraak van het Hof is belangrijk voor de lid-

staten van de Europese Unie. De Europese Commissie

is namelijk verschillende inbreukprocedures gestart

tegen een groot aantal lidstaten21. Deze uitspraak geeft

weinig inzicht in het begrip ‘waterdiensten’, maar

geeft wel duidelijkheid over de positie die het begin-

sel van kostenterugwinning binnen de programmati-

sche aanpak van watermilieuproblematiek inneemt.

In deze uitspraak wordt kostenterugwinning voor wa-

terdiensten, zoals neergelegd in de KRW, nagenoeg

gereduceerd tot een vrijwillig instrument dat door de

lidstaten kan worden ingezet. Het is aan de lidstaten

om te beslissen of kostenterugwinning als maatregel

zou moeten worden toegepast. Zij zijn er niet toe ver-

plicht. Ook als de doelstellingen van de richtlijn niet

worden behaald, brengt dat niet automatisch mee dat

dit het gevolg is van een tekort aan beprijzing van

water. In dit licht verschraalt de vraag naar de strek-

king van het begrip waterdienst, nu dit begrip niet be-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20. Hierin ziet men ook het subsidiariteitsbeginsel terug.
21. Dit zijn Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Hongarije, Nederland en

Zweden (Europese Commissie, persbericht IP/12/536).
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palend meer is voor de afbakening van het toepas-

singsgebied van het principe van kostenterugwinning.

Dat is meteen ook de reden waarom het Hof nergens

in het arrest duidelijkmaakt wat nu precieswaterdien-

sten zijn, al was de vraag naar de precieze inhoud van

het begrip wel een centraal punt in de dagvaarding, in

het verweer van Duitsland en in het verslag van de

advocaat-generaal.

Op zichzelf lijkt de uitspraak van het Hof nochtans

logisch. Echter past een aantal kritische kanttekenin-

gen bij deze uitspraak. De gedachte achter kostenterug-

winning voor waterdiensten is er immers in gelegen

een effectieve bijdrage te leveren aan duurzaamwater-

gebruik, doordat niet alleen financiële kosten van wa-

terdiensten worden verhaald, maar ook milieu- en

bronkosten. Daarnaast beoogt het beginsel van kosten-

terugwinning zoals dat in de KRW is vormgegeven

adequate prikkels in het waterbeleid te introduceren

om efficiënt watergebruik te stimuleren22. In deze uit-

spraak van het Hof wordt de effectiviteit van de kos-

tenterugwinningsbepaling in de KRW zeer drastisch

beperkt, naar ons oordeel té drastisch. Het maatrege-

lenprogramma dat elke lidstaat dient op te zetten,

bevat verschillende maatregelen en instrumenten om

demilieudoelen voor dat betreffende waterdistrictsge-

bied te behalen. Maar als de toepassing van het begin-

sel van kostenterugwinning volledig ter beoordeling

aan de lidstaten wordt overgelaten, is de exclusieve

en afzonderlijke opname van deze bepaling in de KRW

een lege huls. Er zijn verschillende argumenten die

een meer verplichtend karakter van de kostenterug-

winningsbepaling steunen.

2.3.1. De kostenterugwinningsbepaling kent een
bredere scope dan alleen het
maatregelenprogramma

Als eerste valt op dat het Hof het beginsel van kosten-

terugwinning uitsluitend beziet in relatie tot artikel 11

KRW (maatregelenprogramma) en artikel 4 (milieu-

doelstellingen). Het Hof kiest dus voor een instrumen-

tele benadering van het beginsel. Waarom het Hof zijn

oordeel daartoe beperkt, is niet duidelijk. In zijn inter-

pretatieve overwegingen beziet het Hof niet hoe arti-

kel 9 KRW zich verhoudt tot het in de KRW zelf be-

noemde doel. Het doel van de richtlijn is neergelegd

in artikel 1 en het had op de weg gelegen in ieder geval

naast de verwijzingen naar de ‘overwegingen bij de

richtlijn’, ook acht te slaan op de geformuleerde doe-

len van de richtlijn23. Het doel van de richtlijn is na-

melijk de vaststelling van een kader voor de bescher-

ming van landoppervlaktewater, overgangswater,

kustwateren en grondwater. Het is, zoals in artikel 1

KRWverwoord, een kaderwaarmee op de eerste plaats

aquatische ecosystemen en hun waterbehoeften voor

verdere achteruitgang dienen te worden behoed/be-

schermd/verbeterd. Daarnaast dient de richtlijn duur-

zaam gebruik van water te bevorderen, op basis van

bescherming van beschikbare waterbronnen op lange

termijn. Ten derde dient het aquatisch milieu beter te

worden beschermd en te worden verbeterd en dient

ten vierde een bijdrage geleverd te worden aan de

afzwakking van de gevolgen van overstromingen en

perioden van droogte. Dat artikel 9 KRW een eigen,

zelfstandige positie inneemt ten aanzien van deze doe-

len en niet beperkt is tot uitsluitend artikel 4 KRW

wordt in de doctrine ook onderkend24.

2.3.2. Een meer verplichtend karakter van de
bepaling staat niet haaks op het feit dat deze
bepaling is opgenomen in een kaderrichtlijn

Het is juist dat de kostenterugwinningsbepaling is op-

genomen in een kaderrichtlijn. Het Hof overweegt dat

dit karakter van de richtlijn meebrengt dat de richtlijn

niet een volledige harmonisatie beoogt van de regels

van de lidstaten op het gebied van water, maar vooral

voorziet in gemeenschappelijke beginselen en een al-

gemeen actiekader. Hij stelt dat de gemeenschappe-

lijke beginselen en het actiekader later dienen te wor-

den ontwikkeld door de lidstaten. Maar leidt dit

noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat kostenterug-

winning volledig aan de discretionaire beoordelings-

vrijheid van de lidstaten wordt overgelaten om te ge-

bruiken voor het behalen van de milieudoelen? Die

conclusie geeft ons inziens onvoldoende rekenschap

van de aparte positie die het kostenterugwinningsbe-

ginsel in de KRW heeft gekregen. Is het niet zo dat

juist kostenterugwinning als (wellicht eerste) gemeen-

schappelijk beginsel is neergelegd in de KRW?Kosten-

terugwinning, waarbij niet alleen de financiële kos-

ten, maar ook milieu- en bronkosten, worden terugge-

wonnen waardoor een efficiënt watergebruik wordt

gestimuleerd, is een van de beleidsprincipes van goed

waterbeheer25. De advocaat-generaal Jääskinen merkt

dat in zijn conclusie terecht op. Economisering van

milieumaatregelen en -besluitvorming is reeds sinds

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de achtergrond van kostenterug-
winning bij waterdiensten zie: W. HOWARTH, “Cost recovery for water ser-
vices and the polluter pays principle”, ERA Forum 2009, para. 2.

23. Illustratief in dit opzicht is, ter zake van interpretatiewijze, bijvoorbeeld
C-195/12, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA, 26 september 2013,
para. 54-55, waarin het Hof voor zijn contextuele analyse van onderwerp en
doel van de regelgeving expliciet begint bij het in de richtlijn zelf geformu-
leerde doel en de ‘overwegingen’ daaraan ondersteunend zijn (rapporteur
A. Prechal).

24. Zie P.E. LINDHOUT, “A wider notion of the scope of water services in EU
water law, Boostingpayment forwater relatedecosystemservices to ensure
sustainable water management?”, Utrecht Law Review 2012; zie ook E. GA-
WEL, W. KÖCK et al., “Reform der Abwasserabgabe: Optionen, Szenarien
und Auswirkungen einer fortzuentwickelnden Regelung”, Umweltfor-

schungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Raktorsicherheit, Texte 55/2014, p. 89; see also E. GAWEL, “Cost recovery for
‘water services’ / Critical review of the EU Court of Justice conclusions of
Advocate General Jääskinen in case C-525/12”, Europäische Wasserrahmen-
richtlinie, 19 augustus 2014, (https://www.ufz.de/export/data/global/
61689_DP_20_Gawel_Art_9_AG_Jääskinen.pdf), die overweegt: “Rather,
the responsibility for costs pursuant to Article 9 of the Water Framework
Directive is a fundamental principle of order in a world of scarce resources,
and as such it is an independent part of the framework of order established
by the Water Framework Directive as a whole, as per Article 1 of the Direc-
tive.”

25. Blueprint, COM(2012)673, “Not putting a price on a scarce resource like
water can be regarded as an environmentally-harmful subsidy”; zie ook E.
GAWEL, “Cost recovery for ‘water services’ / Critical review of the EU Court
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de jaren ’70 in EU milieubeleid verankerd en interna-

lisatie van milieukosten is al sinds lange tijd een in-

ternationaal milieubeginsel26. Het Hof bevestigt die

visie echter niet in het betrokken arrest.

2.3.3. Kostenterugwinning als specifieke vorm van
economisch instrument

Het Hof lijkt evenmin onderscheid te maken tussen

overige economische instrumenten en kostenterug-

winning bij de beoordeling van de twee artikelen in

kwestie. Dat is ons inziens een gemiste kans. Het Hof

verwijst en gebruikt weliswaar een aantal overwegin-

gen bij de richtlijn voor de beoordeling hoe de betref-

fende bepalingen zich verhouden in het licht tot de

doelen van de richtlijn, maar het Hof laat overweging

38, dat gaat over het gebruik van economische instru-

menten, links liggen.

Die overweging is echter niet zonder belang en luidt:

“Het gebruik van economische instrumenten door de

lidstaten kan een goed onderdeel van eenmaatregelen-

programma zijn. Rekening moet worden gehouden

met het beginsel van terugwinning van de kosten van

waterdiensten, met inbegrip van milieu- en bronkos-

ten in verband met de aantasting van en de negatieve

gevolgen voor het aquatische milieu, in overeenstem-

ming met in het bijzonder het beginsel ‘de vervuiler

betaalt’. Daartoe is een economische analyse van de

waterdiensten nodig, gebaseerd op langetermijnvoor-

uitzichten inzake de vraag naar en het aanbod van

water in het stroomgebiedsdistrict.”

‘Economische instrumenten’ is een veel breder con-

cept dan kostenterugwinning voor waterdiensten.

Economische instrumenten kunnen fiscale maatrege-

len betreffen, zoals subsidies, specifieke milieubelas-

tingen, terugbetalingsregelingen enz. Kostenterugwin-

ning is een specimen van de grote groep van economi-

sche instrumenten en is specifiek verankerd in

artikel 9 van de KRW. Economische instrumenten in

zijn algemeenheid zijn in de KRW slechts als aanvul-

lend instrument benoemd (zie ook hierna). De positi-

onering van de kostenterugwinning in de KRW als ge-

meenschappelijk beginsel geeft het een ander gewicht

dan de andere economische instrumenten.

2.3.4. Kostenterugwinning als basismaatregel

Artikel 11 KRW verplicht de lidstaten tot het maken

van een maatregelenprogramma per stroomgebieds-

district, welk programma rekening dient te houden

met de resultaten van de economische analyse als be-

doeld in artikel 5 KRW, een en ander om de milieu-

doelstellingen in artikel 4 KRW te behalen. Dit pro-

gramma van maatregelen bevat de zogenaamde basis-

maatregelen27. Een daarvan betreft “maatregelen die

voor de doeleinden van artikel 9 nodig worden ge-

acht”. Deze maatregelen zijn dan ook niet vrijwillig,

maar verplicht.

Zoals hiervoor vermeld, is het gebruik van economi-

sche instrumenten in de KRW opgenomen in de lijst

van ‘aanvullende maatregelen’. Economische of fis-

cale maatregelen worden als aanvullende maatregel

expliciet benoemd in bijlage VI, onderdeel B. Deze

maatregelen zijn vrijwillig. Nu het Hof in zijn uit-

spraak de toepassing van kostenterugwinning kenne-

lijk tot de discretionaire beoordelingsvrijheid van de

lidstaten rekent, rijst de vraag waarom kostenterug-

winning dan afzonderlijk is opgenomen in de KRW

als een verplicht te nemen basismaatregel. In die op-

tiek lijkt het onderscheid tussen basismaatregelen en

aanvullende maatregelen, als het gaat om economi-

sche instrumenten, te worden tenietgedaan. Men zou

zelfs kunnen stellen dat het Hof daarmee de tekst van

de KRW zelf miskent.

2.3.5. Een meer verplichtend karakter van kosten-
terugwinning is verenigbaar met de discretionaire
beoordelingsruimte van de lidstaten die maatwerk
toelaat

De vaststelling dat in de Unie dienaangaande onder-

scheiden situaties en behoeften bestaan die een ver-

schillende aanpak vergen, vormt het leidmotief van

het Hof om de kostenterugwinning over te laten aan

de vrije beslissing van de lidstaten via de opstelling

van aan regionale en lokale omstandigheden aange-

paste maatregelenprogramma’s (overweging 52).

De vraag is of de uitleg van het Hof, die kostenterug-

winning tot de volledige discretionaire bevoegdheid

van de lidstaten terugvoert, de enige plausibele uitleg

is die recht doet aan de bewoordingen, de context en

de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling in

kwestie, of dat een meer verplichtende uitleg even-

eens mogelijk is. In dat verband dient opgemerkt dat

de kostenterugwinningsbepaling de lidstaten vol-

doende ruimte biedt om specifieke omstandigheden

binnen het stroomgebiedsdistrict te laten meewegen

bij het toepassen van kostenterugwinning. Het artikel

bepaalt daartoe: “De lidstaten kunnen daarbij de soci-

ale effecten, de milieueffecten en de economische ef-

fecten van de terugwinning alsmede de geografische

en klimatologische omstandigheden van de betrokken

gebieden in acht nemen.” “Daarbij in acht nemen”

slaat ons inziens op het terugwinnen van de kosten en

het opnemen van adequate prikkels voor een efficiënt

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

of Justice conclusions of Advocate General Jääskinen in case C-525/12”,
Europäische Wasserrahmenrichtlinie, 19 augustus 2014, 7-8.

26. Principe 16 van de “Rio Declaration on Environment and Development”.
27. De maatregelen in een maatregelenprogramma worden onderverdeeld in

verplichte maatregelen of basismaatregelen die minimumvereisten zijn

waaraanmoetworden voldaan omaan de communautairewetgeving voor
waterbescherming te voldoen (art. 11, lid 3 KRW), en aanvullende maatre-
gelen die worden genomen als met de basismaatregelen niet aan de mili-
eudoelstellingen kan worden voldaan (art. 11, lid 4 KRW).
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watergebruik in het beleid28. Nu de lidstaten expliciet

kunnen rekening houden met lokale omstandigheden,

is een meer verplichtende benadering van artikel 9

KRW beter, meer in lijn liggend met de tekst van de

KRW zelf en de doelen die het beoogt te bereiken, zon-

der dat afbreuk wordt gedaan aan de context of dat

andere bepalingen in het gedrang komen.

Een dergelijke zienswijze lijkt ons ook best aan te slui-

ten bij de geldende interpretatieleer. Indien verschil-

lende interpretaties van een bepaling in het EU recht

mogelijk zijn, dient de voorkeur gegeven te worden

aan die interpretatie die de effectiviteit van de bepa-

ling het minst beknot29. Een striktere benadering van

artikel 9 KRW, zoals hoger voorgestaan, behoudt het

effet utile van de bepaling, zonder de contextuele

grenzen te buiten te gaan30. De programmatische aan-

pak kan nog steeds toegepast worden, zij het dat kos-

tenterugwinning het uitgangspunt is, een gemeen-

schappelijk beginsel dat daadwerkelijk geldt, maar

waarbij in de toepassing de specifieke omstandighe-

den in de lidstaten meegewogen kunnen worden, zo-

dat maatwerk mogelijk is.

2.3.6. Kostenterugwinning gereduceerd tot een
administratieve rapportagelast?

Tot slot dient opmerkt dat nu het Hof van Justitie de

kostenterugwinningsbepaling op deze manier inter-

preteert, met name dat het beginsel van kostenterug-

winning volledig aan de vrije, discretionaire beoorde-

ling van de lidstaten wordt overgelaten, het Hof ten

onrechte niet alleen het verschil in positie van kosten-

terugwinning als basismaatregel en andere economi-

sche instrumenten als aanvullendemaatregelmiskent,

maar beperkt het de draagwijdte van de (uitgebreide

en gedetailleerde) kostenterugwinningsbepaling effec-

tief tot de verplichting om er over te rapporteren.

Lidstaten dienen inderdaad verslag te doen in hun

stroomgebiedsbeheerplan: “over de praktische stap-

pen en maatregelen die zijn genomen om het beginsel

van de terugwinning van de kosten van watergebruik

in overeenstemming met artikel 9 toe te passen”31. Het

Hof reduceert de effectiviteit van de kostenterugwin-

ningsbepaling tot een administratieve last. Dit oordeel

klemt des te meer als men bedenkt dat er nauwelijks

een sanctie mogelijk lijkt op de niet-toepassing van

kostenterugwinning (en daarmee internalisatie van

milieu- en bronkosten) in een programmatische aan-

pak, omdat het Hof duidelijk laat weten dat het niet

behalen van de milieudoelen niet behoeft te resulte-

ren in een noodzaak van prijszetting. Die redenering

is juist, maar ook juist daarom had het op de weg ge-

legen dit eerste gemeenschappelijke beginsel meer

body te geven door het een meer dwingend, verplich-

tend karakter te geven, waarbij met de beoordelings-

vrijheid van de lidstaten nog steeds maatwerk nodig

en mogelijk is op basis van economische, sociale of

gebiedsafhankelijke omstandigheden.

In een mededeling liet de Commissie weten dat het de

uitspraak mee zal nemen bij de beoordeling van de

volgende stroomgebiedsbeheerplannen en maatrege-

lenprogramma’s. De Commissie interpreteert de uit-

spraak aldus dat zij met betrekking tot het gebruik dat

gemaakt wordt van artikel 9.4 KRW door de lidstaten

steeds zal eisen dat de redenen voor het niet toepas-

sen van het kostenterugwinningsbeginsel voor een be-

paalde activiteit die door de lidstaten zelf geïdentifi-

ceerd wordt als een betekenisvolle druk, omstandig

uiteengezet worden in de stroomgebiedsbeheerplan-

nen. De plannen zouden ook een gedetailleerde uitleg

moeten bevatten van de andere maatregelen die de

lidstaten dan wel zullen nemen en die afdoende zou-

den moeten zijn om de milieudoelstellingen van de

KRW te halen. Daarmee lijkt de kostenterugwinning

inderdaad gereduceerd tot een administratieve rap-

portageplicht.

De Commissie voegt daaraan toe dat dit gevolgen kan

hebben voor het beoordelen van het halen van de

milieudoelstellingen en het gebruik dat kan worden

gemaakt van de uitstelmogelijkheden voor het beha-

len van die doelstellingen na 2015. Zowel de Com-

missie als het Hof van Justitie32 lijkt ervan uit te gaan

dat het halen van de milieudoelstellingen uit de KRW

een resultaatsverplichting is. Dat brengt met zich mee

dat lidstaten die de doelstellingen niet halen zich ter

zake dienen te verantwoorden. Daarbij zullen ze aldus

de Commissie onder meer moeten bewijzen dat het

inzetten van het beginsel van de kostenterugwinning

geen beter resultaat had opgeleverd dan de maatrege-

len waarvoor de lidstaat uiteindelijk koos. Dat is een

zware bewijslast.

De houding die de Commissie naar aanleiding van dit

arrest aanneemt over de rol van het kostenterugwin-

ningsbeginsel voor het halen van de doelstellingen

van de richtlijn ‘kan’ dan ook een belangrijke ‘stok

achter de deur’ zijn om lidstaten ertoe aan te zetten

het kostenterugwinningsbeginsel (meer) toe te passen.

De meeste lidstaten zullen wel voor één of meerdere

waterlichamen gebruik moeten maken van de uitstel-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28. Zie ook deze zin: E. GAWEL, “Cost recovery for ‘water services’ / Critical
reviewof the EUCourt of Justice conclusions of AdvocateGeneral Jääskinen
in case C-525/12”, EuropäischeWasserrahmenrichtlinie, 19 augustus 2014, 6.

29. C-187/87, Saarland a.o., ECLI:EU:C:1998:439, para. 19; C-434/97,Commission
v France, ECLI:EU:C:2000:98, para. 21; C-402/07 and C-432/07, Sturgeon a.o.,
ECLI:EU:C:2009:716, para. 47.

30. Zie K. LENAERTS en J. GUTIÉRREZ FONS die ter zake van de contextuele be-
nadering van het Hof van Justitie bij interpretatievraagstukken overwegen:
“This means that each provision of EU law must be interpreted in such a
way as to guarantee that there is no conflict between it and the general
scheme of which it is part. As a token of rationality, the EU legislater must

also avoid useless duplication. Accordingly, no provision of EU law should
be redundant. Instead, each and every provision of lawmust be interpreted
in light of its ‘effet utile’”; K. LENAERTS en J. GUTIÉRREZ FONS, “To Say What
The Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of
Justice”, AEL 2013/9, p. 14.

31. Zie art. 11 KRW jo. bijlage VII, sub 7.2.
32. Zie HvJ 11 september 2011,C-43/10, Nomarchiati Aftodioikisi Aitoloakaena-

nias (overwegingen 49-62); zie eveneens concl. Adv. Gen. N. JÄÄSKINEN,
23 oktober 2014 in de zaak C-461/13, prejudiciële vraag van het Bundesver-
waltungsgericht in de zaak Bund für Umwelt und Natuurschutz Deutsch-
land e.v. tegen Bundesrepublik Deutschland, nrs. 54-75.
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mogelijkheden die voorzien zijn in artikel 4.4 en 4.5

KRW.

De Commissie stipt aan dat ze de lidstaten zal blijven

vragen op welke basis ze bepaalde activiteiten uitslui-

ten van kostenterugwinning als ze een aanzienlijke

druk op het aquatisch milieu uitoefenen die moet

worden aangepakt als men de doelstelling van goede

toestand of goed potentieel wil behalen. Daarbij komt

de focus te liggen op het voldoende rechtvaardigen

door de lidstaten van het uitsluiten van de kostente-

rugwinning zoals geregeld in artikel 9.4 KRW. Dat ar-

tikel laat het afwijken van het beginsel van kostente-

rugwinning toe op basis van het in overeenstemming

met gevestigde gebruiken beslissen dat kostenterug-

winning voor een bepaalde vorm van watergebruik

niet wordt toegepast zonder dat dit het doel van deze

richtlijn en het bereiken daarvan in het gedrang brengt.

Daarbij is niet duidelijk wat men bedoelt met ‘geves-

tigde gebruiken’, al geeft de Commissie in haar com-

municatie wel aan dat het om een gebruik moet gaan

dat gevestigd was op het moment van de inwerking-

treding van de KRW in 2003. De Commissie voegt er

ook fijntjes aan toe dat artikel 9.4 KRW een uitzonde-

ringsregeling is en daardoor dus strikt moet worden

geïnterpreteerd.

Met deze communicatie lijkt de cirkel rond. Want het

eerste discussiepunt dat opnieuw zal rijzen is de vraag

naar de juiste inhoud van het begrip ‘waterdienst’. Ar-

tikel 9 beperkt de kostenterugwinning immers tot de

waterdiensten en zoals hiervoor al aangegeven spreekt

het Hof zich in het arrest niet uit over de precieze in-

houd van het begrip.

3. Kostenterugwinning van
waterdiensten in de lage landen

3.1. Implementatie van de kostenterugwin-
ning van waterdiensten in de Nederlandse en
Vlaamse wetgeving

3.1.1. Kostenterugwinning in de Vlaamse
regelgeving

Vlaanderen zette de KRW in hoofdzaak om in het de-

creet van 18 juli 2003 betreffende het integraal water-

beleid (verder: DIW)33. Artikel 9 KRW en het bijho-

rende artikel 2, punt 38 KRWwerd op diverse plaatsen

in het decreet verwerkt. Allereerst in artikel 3, § 2 DIW

waar onder punt 40° het begrip waterdiensten wordt

gedefinieerd als “alle diensten die ten behoeve van de

huishoudens, openbare instellingen en andere econo-

mische actoren voorzien in winning, onttrekking, op-

stuwing, opslag, opvang, behandeling en distributie

van oppervlakte- of grondwater, met inbegrip van de

opvang en behandeling van afvalwater”. Het is niet

echt een letterlijk overname van artikel 2.38 KRW,

vooral het samenvoegen van wat in de richtlijn ver-

deeld wordt over a) en b) valt op. In de discussie die

gevoerd werd tussen de Commissie en de lidstaten die

in gebreke werden gesteld wegens het niet of niet cor-

rect omzetten van artikelen 2.38 en 9 KRW voerden

alle lidstaten aan dat slechts twee soorten waterge-

bruik onder waterdiensten begrepen dienen te wor-

den: wat onder a) valt, is alles wat nodig is om water

te leveren; wat onder b) valt, is alles wat nodig is om

afvalwater in te zamelen en de behandelen34. In de

Vlaamse wetgeving is dat onderscheid tussen a) en b)

een stuk minder duidelijk. De Vlaamse wetgeving

biedt dan ook minder aanknopingspunten om de visie

op het kostenterugwinningsbeginsel te verdedigen die

door Duitsland werd naar voor geschoven in zijn ver-

weer voor het Hof. Nochtans baseerde ook de Vlaamse

overheid zich op de teksten van de KRW en de tot-

standkomingsgeschiedenis ervan om zich te verweren

tegen de ruime interpretatie van de Commissie35.

In het arrest C-525/12 blijkt ook de term watergebruik

uit artikel 2, punt 39 KRW een rol te spelen als koepel-

term voor waterdiensten en elke andere activiteit met

significante gevolgen voor de toestand vanwater. Deze

term werd pas via decreetwijziging van 23 decem-

ber 2010 toegevoegd aan de lijst van definities uit ar-

tikel 3, § 2 DIW, met name in punt 40°bis36. Uit de

parlementaire voorbereiding37 blijkt dat deze toevoe-

ging het gevolg is van de ingebrekestelling die de

Commissie aan het Koninkrijk België bezorgde op

8 oktober 2009 over de wijze waarop de KRW in de

gewest- en federale regelgeving werd omgezet. Deze

definitie is wel de letterlijke weergave van de definitie

die terug te vinden is in de KRW.

Het principe van de kostenterugwinning uit arti-

kel 9.1, eerste lid KRW werd opgenomen in artikel 6

DIW en maakt aldus deel uit van de beginselen waar-

mee bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoe-

ren, het opvolgen en het evalueren van het integraal

waterbeleid rekening moet worden gehouden door het

Vlaams Gewest, de diensten en agentschappen die af-

hangen van het Vlaams Gewest, de besturen, alsmede

de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsper-

sonen die in het Vlaams Gewest belast zijn met taken

van openbaar nut.

Onmiddellijk na punt 5° dat het beginsel “de vervui-

ler betaalt” omvat, wordt in punt 6° het kostenterug-

winningsbeginsel omschreven als het beginsel “op

grond waarvan de kosten voor waterdiensten, met in-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33. BS 14 november 2003 (inwerkingtreding 24 november 2003), herhaaldelijk
gewijzigd.

34. Zie daarover de discussie in het verslag van de advocaat-generaal.
35. Antwoord op het met redenen omkleed advies d.d. 27 oktober 2011, in-

breukzaak 2006/4635, p. 1-3.

36. Art. 121 Decr. 23 december 2010 houdende diverse bepalingen inzake leef-
milieu en natuur, BS 18 februari 2011 (ed. 2).

37. MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2010-2011, stuk 665/1, p. 34.
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begrip van de milieukosten en de kosten van de hulp-

bronnen, in rekening worden gebracht met inachtne-

ming van een economische analyse van het waterge-

bruik”.

Het principe van kostenterugwinning wordt in Vlaan-

deren dus op dezelfde hoogte geplaatst als bijvoor-

beeld het preventiebeginsel en het voorzorgsbeginsel

als het gaat over integraal waterbeleid. De opname in

artikel 6 DIW lijkt er op te wijzen dat het principe een

ruim toepassingsgebied heeft, want deze beginselen

moeten in het achterhoofd gehouden worden bij het

voorbereiden, vaststellen, uitvoeren, opvolgen en eva-

lueren van het integraal waterbeleid. Hierna zal blij-

ken dat dit slechts schijn is. Vlaanderen past het prin-

cipe van kostenterugwinning strikt toe op wat vele

lidstaten als de enige waterdiensten zien: beschikbaar

stellen van water voor consumptie door huishoudens,

bedrijven en landbouw, en alles wat nodig is voor zui-

vering van afvalwater. Wel is het logisch om iets wat

in de KRW als een beginsel omschreven wordt, ook op

te nemen in het artikel dat in het DIW alle beginselen

opsomt die het integraal waterbeleid beheersen.

De tekst van artikel 6 DIW doet de vraag rijzen of het

beginsel van kostenterugwinning nu al dan niet sa-

menvalt met het principe “de vervuiler betaalt”. Ze

worden immers beide in de opsomming van beginse-

len opgenomen.

Artikel 9.1, eerste lid KRW legt de lidstaten op om

rekening te houden met het kostenterugwinningsbe-

ginsel “overeenkomstig met name het beginsel dat de

vervuiler betaalt”. De Europese regelgever vond het

wel nodig om te stellen dat bij het toepassen van het

kostenterugwinningsbeginsel de milieukosten en kos-

ten van de hulpbronnen inbegrepen waren. Gaat men

er dan van uit dat het beginsel “de vervuiler betaalt”

niet slaat op milieukosten en kosten voor hulpbron-

nen? Wanneer men de basistekst naleest die het be-

grip in Europa invoerde, namelijk de OESO-aanbeve-

lingen over internationale economische beginselen

voor milieubeleid38, dan ligt het accent duidelijk op

internaliseren van kosten voor vervuiling en kosten

voor preventie van vervuiling. Een wateronttrekking

voor drinkwaterbereiding die aanleiding geeft tot ver-

droging van watergebonden natuur kan men echter

moeilijk rangschikken als ‘vervuiling’, maar wel als

een milieukost. Drinkwatermaatschappijen die mer-

ken dat ze in de zomer onvoldoende water kunnen

winnen uit oppervlaktewater omdat er dan een hoog

gebruik is van dat water door de landbouwsector voor

irrigatie, maken dan extra kosten om het water elders

vandaan te halen, wat evenmin als ‘vervuiling’ kan

worden omschreven, maar wel een extra kost betekent

doordat de hulpbron oppervlaktewater schaars is. Het

zijn dergelijke effecten die men volgens het kostente-

rugwinningsbeginsel ook moet meenemen39.

Bovendien moet het kostenterugwinningsbeginsel

volgens artikel 9.1, tweede lid, eerste streepje KRW

tot een prijsbeleid aanleiding geven dat adequate prik-

kels bevat voor de gebruikers om de watervoorraden

efficiënt te benutten. Daaruit mag men afleiden dat de

Europese overheid van het kostenterugwinningsbe-

ginsel niet enkel verwacht dat allerlei kosten terugge-

wonnen worden, wat men de financierende werking

van de kostenterugwinning kan noemen, maar ook dat

het sturend werkt om de consumptie van water te

oriënteren naar een efficiënter gebruik. Daarbij knoopt

men wel aan bij het uitgangspunt van het “vervuiler

betaalt-beginsel” als economisch beginsel voormilieu-

beleid: via het zichtbaar maken van de werkelijke kos-

ten milieuvriendelijker alternatieven die dan goedko-

per zouden worden, stimuleren.

Zo beschouwd lijkt het kostenterugwinningsbeginsel,

zoals het ook in Vlaanderen wordt opgevat, een verbe-

terde versie van het principe “de vervuiler betaalt” te

zijn.

Op basis van artikel 59 DIW doet de Vlaamse Regering

de gepaste voorstellen vanmaatregelen om het kosten-

terugwinningsbeginsel tegen het jaar 2010 toe te pas-

sen. Daarmee wordt artikel 9.1, tweede lid, eerste zin

KRWomgezet. Dit lijkt een typevoorbeeld van een zeer

ruime, te ruime delegatie van de wetgevende naar de

uitvoerende macht. Nochtans bevat de KRW wel na-

dere regels die daarbij in acht moeten worden geno-

men en dus thuishoren bij artikel 59 DIW; ze werden

echter niet omgezet in onze regelgeving. Men kan ze

wel terugvinden in de stroomgebiedsbeheerplannen

en het maatregelenprogramma; ze worden dus wel de-

gelijk toegepast.

In eerste instantie betreft het de bepalingen uit arti-

kel 9.1, tweede lid KRW die stellen dat het waterprijs-

beleid adequate prikkelsmoet bevatten voor de gebrui-

kers om de watervoorraden efficiënt te benutten om

aldus een bijdrage te leveren aan de milieudoelstellin-

gen van de richtlijn (eerste streepje).

Ook artikel 9.1, derde lid KRW bevat richtlijnen voor

kostenterugwinning. Deze bepaling voorziet dat bij het

toepassen van het kostenterugwinningsbeginsel de so-

ciale effecten, de milieueffecten en de economische

effecten van de terugwinning, alsmede de geografische

en klimatologische omstandigheden van de betrokken

gebieden in acht kunnen worden genomen.

Tot slot vindt men in de Vlaamse regelgeving nergens

de kernidee uit artikel 9.4 KRW terug. Volgens deze

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

38. Guiding Principles concerning the International Economic Aspects of Envi-
ronmental Policies, principe A, a) uit bijlage 1 bij de Recommendation of the
Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of
Environmental Policies, 26 mei 1972, C(72)128, te consulteren op http://
www.oecd.org.

39. Zie bijvoorbeeld Common Implementation Strategy for the Water Frame-
work Directive (2000/60/EC), Guidance document n° 1. Economics and the
environment. The implementation challenge of the

Water Framework Directive, p. 117, 120-121, te consulteren via https://
circabc.europa.eu; zie ook in die zin: P.E. LINDHOUT, Cost recovery as policy
instrument to achieve sustainable and equitable water use in Europe and the
Netherlands, PhD thesis, Utrecht University (verwacht in 2015).
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bepaling kunnen lidstaten in overeenstemming met

gevestigde gebruiken beslissen om het principe van

kostenterugwinning voor een bepaalde vorm van wa-

tergebruik niet toe te passen, indien dit het doel van

de richtlijn en het bereiken daarvan niet in het gedrang

brengt. Wel vindt men in bijlage II, 2.1, 2° DIW terug

dat in het maatregelenprogramma gemotiveerd moet

worden waarom de maatregelen voor kostenterugwin-

ning niet onverkort worden toegepast.

In artikel 60, § 1, eerste lid, 3° DIWwordt de economi-

sche analyse van hetwatergebruik geregeld. Dezemoet

allereerst voldoende gedetailleerde informatie bevat-

ten voor de relevante berekeningen die nodig zijn om

rekening te houden met het kostenterugwinningsbe-

ginsel. Dit impliceert langetermijnvoorspellingen van

vraag en aanbod naar water in het stroomgebiedsdis-

trict, en waar nodig ramingen van volume, prijzen en

kosten voor waterdiensten, en ramingen van relevante

investeringen, inclusief voorspellingen van dergelijke

investeringen. Verder moet deze analyse voldoende

gedetailleerde informatie bevatten om een oordeel te

kunnen vellen over de meest kosteneffectieve combi-

natie vanmaatregelen op het gebied van watergebruik,

gebaseerd op ramingen van de potentiële kosten van

dergelijke maatregelen.

In het tweede lid van artikel 60, § 1 DIW wordt toege-

voegd dat bij het maken van die economische analyse

van het watergebruik wordt rekening gehouden met

de kosten voor het verzamelen van de relevante gege-

vens. Deze bepalingen zetten bijlage III, eerste zin en

letter a) KRW om.

Tot slot wordt in bijlage II DIW die de inhoud van de

maatregelenprogramma’s regelt, onder 2. bepaald wat

over de maatregelen voor de realisatie van het kosten-

terugwinningsbeginsel en het “vervuiler betaalt-be-

ginsel” in het maatregelenprogramma moet worden

opgenomen. Dat zijn de maatregelen die op basis van

artikel 59 DIW nodig zijn voor de realisatie van het

“vervuiler betaalt-beginsel” en het kostenterugwin-

ningsbeginsel, met inbegrip van: 1° de beoordeling

over de meest kosteneffectieve combinatie op het ge-

bied van watergebruik, gebaseerd op ramingen van de

potentiële kosten van dergelijke maatregelen; 2° de re-

denen voor het niet onverkort toepassen van de maat-

regelen; 3° het aandeel van de verschillende vormen

van watergebruik in de terugwinning van kosten voor

waterdiensten. Met deze bepaling worden artikel 9.2

en bijlage III, letter b) KRW omgezet.

Afrondend kan men stellen dat het principe van de

kostenterugwinning voor waterdiensten dan wel pro-

minent bij de beginselen van integraal waterbeleid is

opgenomen in het DIW, maar voor het overige beperkt

wordt uitgewerkt.

3.1.2. Kostenterugwinning in de Nederlandse
regelgeving

Het Nederlands watermanagement kent een hoog ge-

decentraliseerd karakter. Watermanagementtaken zijn

georganiseerd zowel op staatsniveau als op provinci-

aal, regionaal (waterschappen) en gemeentelijk ni-

veau. Het Nederlands financieringsstelsel voor de wa-

termanagementtaken is evenzo decentraal georgani-

seerd. De Kaderrichtlijn Water en daarmee het

kostenterugwinningsbeginsel zijn door Nederland

geïmplementeerd in reeds bestaande wetgeving. Om

na te gaan hoe de kostenterugwinning voor waterdien-

sten is geregeld, zal men verschillende wetten moeten

raadplegen, zoals de Waterwet, de Drinkwaterwet, de

Wet Milieubeheer, de Waterschapswet enz. en achter-

liggende algemene maatregelen van bestuur en minis-

teriële regelingen40.

Het decentrale karakter maakt dat besluiten in het Ne-

derlands watermanagement veelal genomen worden

op een bestuursniveau zo dicht mogelijk op de betref-

fende waterproblematiek. Daarmee is de subsidiari-

teitsgedachte goed herkenbaar in de organisatiestruc-

tuur van het Nederlands watermanagement. Tegelij-

kertijd is het watermanagementsysteem in Nederland

voor buitenstaanders ingewikkeld. De Europese Com-

missie merkte in reactie op de Nederlandse stroomge-

biedsbeheerplannen op dat het aantal achtergronddo-

cumenten dat geconsulteerd moet worden enorm is en

er een complexe matrix van plannen en bevoegdhe-

den op verschillende niveaus bestaat, waardoor de

coördinatie van al die plannen niet eenduidig is41.

Tijdens de implementatieperiode van de regelgeving

uit de Kaderrichtlijn Water is ter zake van het kosten-

terugwinningsbeginsel initieel een ander standpunt

ingenomen dan uiteindelijk in de stroomgebiedsbe-

heerplannen is uiteengezet. De wetgever had initieel

een brede interpretatie van het begrip waterdiensten

op het oog. Dit blijkt uit het feit dat er onder meer

gedebatteerd werd over de vraag of bijvoorbeeld ont-

trekkingen ten behoeve van de landbouw en activitei-

ten ten behoeve van de scheepvaart tot waterdiensten

gerekend zouden moeten worden42. Vervolgens werd

er een voorlopige lijst opgesteld van (beoogde) water-

diensten. Hieronder vielen op dat moment, naast de

hierna genoemde, ook de waterproductie en onttrek-

king voor koelings- en productiedoeleinden, waaron-

der ook irrigatie werd begrepen, en ook drainage en

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

40. Voor een uitgebreide uiteenzetting van kostenterugwinning in Nederland:
P.E. LINDHOUT, Cost recovery as a policy instrument to achieve sustainable
and equitable water use in Europe and the Netherlands, PhD thesis, Utrecht
University (forthcoming 2015). Zie ook P.E. LINDHOUT, “Application of the
Cost Recovery Principle on Water Services in the Netherlands”, Journal for
European Environmental & Planning Law (JEEPL) 2013, vol. 10, issue 4.

41. Europese Commissie, SWD(2012)379 final, “The Netherlands”, p. 3-4.

42. Wijziging van de Wet Waterhuishouding en de Wet Milieubeheer ten be-
hoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vast-
stelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid (Pb.L. 327) (Implementatiewet EG-KaderrichtlijnWater), Kamer-
stukken II, 2002-2003, 28 808, MvT, nr. 3, p. 16-17.
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waterkracht43. Nederland leek nog steeds een brede

interpretatie van het begrip waterdiensten te onder-

schrijven. Echter, in deNederlandse stroomgebiedsbe-

heerplannen is uiteindelijk maar een vijftal water-ge-

relateerde activiteiten als waterdienst in de zin van de

Kaderrichtlijn Water aangemerkt.

Er kan worden geconstateerd dat de eerdere brede in-

terpretatie van waterdiensten gedurende het imple-

mentatieproces is veranderd richting een smallere in-

terpretatie van waterdiensten. De vijf uiteindelijk

benoemde waterdiensten komen aan de orde in de na-

volgende paragraaf44.

3.2. Wat wordt in Nederland en Vlaanderen
verstaan onder waterdiensten?

3.2.1. Waterdiensten in de Vlaamse stroomge-
biedsbeheerplannen

In de stroomgebiedsbeheerplannen 2010-2015 voor de

Schelde en de Maas die door de Vlaamse Regering op

8 oktober 2010 werden goedgekeurd, duidt Vlaande-

ren de volgende activiteiten aan als waterdiensten

waarop dan het kostenterugwinningsprincipe moet

worden toegepast45:

– publieke productie en distributie van water be-

stemd voor menselijke aanwending en menselijke

consumptie zoals bedoeld in het Decreet Integraal

Waterbeleid van 18 juli 2003 en geleverd door een

exploitant via een openbaar waterdistributienet-

werk, zonder dat distributie van hemelwater en af-

valwater hierin vervat zitten;

– zelfvoorzieningen inzake productie van water be-

stemd voor menselijke aanwending en menselijke

consumptie uit eigen waterwinningen afkomstig

uit grond- of oppervlaktewater, met uitzondering

van hemelwater en gerecupereerd afvalwater;

– publieke inzameling en zuivering van afvalwater;

– zelfvoorziening inzake zuivering van afvalwater.

Vervolgens wordt omstandig ingegaan op de manier

waarop het kostenterugwinningsbeginsel op deze wa-

terdiensten wordt toegepast46. Het zou hier te ver lei-

den om daar diep op in te gaan. Wel kan worden vast-

gesteld dat Vlaanderen bijvoorbeeld stuwing van wa-

ter voor scheepvaart en energieproductie niet als

waterdienst beschouwt, al komt het inzetten van wa-

terkracht voor energieproductie in Vlaanderen bijna

niet voor wegens gebrek aan echt verval op de water-

lopen.

Evenmin komen ingrepen tegen overstromingen voor

in het lijstje, ingrepen die volgens de visie van de

Commissie beschouwd moeten worden als opstuwing

door de aanleg van dijken en dus als waterdienst. Wat

wel door Vlaanderen als waterdienst wordt be-

schouwd, is wateronttrekking voor zelfvoorziening,

een activiteit die ook op het lijstje van de Commissie

staat als een waterdienst maar zeker niet door alle lid-

staten aldus danig beschouwd wordt. Zo kijkt bijvoor-

beeld Duitsland, maar ook een land als Denemarken,

daar anders tegenaan als het aangeeft dat men slechts

van een dienst kan spreken als er een aanbieder is,

wat ontbreekt bij zelfwinning47.

De voorbereidingen voor de goedkeuring van de

tweede generatie stroomgebiedsbeheerplannen en

maatregelenprogramma lopen nog volop nu deze pas

eind december 2015 goedgekeurd moeten worden

(art. 34, § 2 DIW). Het openbaar onderzoek dat de

goedkeuring van de plannen en het programma voor-

afgaat, loopt al sinds 9 juli 2014, zodat kan worden

nagegaan hoe men waterdiensten opvat in deze

tweede plancyclus. Allicht gesterkt door het verslag

dat advocaat-generaal Jääskinen uitbracht op

22 mei 2014 worden in de ontwerpen voor de nieuwe

stroomgebiedsbeheerplannen exact dezelfde water-

diensten geïdentificeerd als in de eerste plancyclus48.

Vlaanderen mag er zich dus aan verwachten dat de

Commissie zal eisen dat de redenen voor het niet toe-

passen van het kostenterugwinningsbeginsel voor een

bepaalde activiteit die door de lidstaten zelf geïdenti-

ficeerd wordt als een betekenisvolle druk, omstandig

uiteengezet worden in vooral het maatregelenpro-

gramma (art. 2.1, 3° bijlage II DIW). Het zal ook een

gedetailleerde uitleg moeten bevatten van de andere

maatregelen die de lidstaten dan wel zullen nemen en

die afdoende zouden moeten zijn om de milieudoel-

stellingen van de KRW te halen.

Momenteel bevat het ontwerp van maatregelenpro-

gramma dergelijk onderdeel niet en zal men de Com-

missie van antwoord moeten dienen door naar ver-

schillende onderdelen uit de plannen te wijzen en

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

43. Wet Waterhuishouding en Wet M ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor com-
munautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (Pb.L. 327) (Imple-
mentatiewet EG-Kaderrichtlijn Water), Kamerstukken II, 2003-2004, 28 808,
nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6, p. 28.

44. Voor een uitgebreide uiteenzetting van kostenterugwinning in Nederland:
P.E. LINDHOUT, Cost recovery as a policy instrument to achieve sustainable
and equitable water use in Europe and the Netherlands, PhD thesis, Utrecht
University (verwacht in 2015); en P.E. LINDHOUT, “Application of the Cost
Recovery Principle on Water Services in the Netherlands”, Journal for Euro-
pean Environmental & Planning Law (JEEPL) 2013, vol. 10, issue 4.

45. Meer bepaald op p. 65 van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde
en op p. 55 van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Maas. De plannen
werden geraadpleegd via het net: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/
stroomgebiedbeheerplannen.

46. P. 69-81 van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde en p. 59-71
van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Maas; men volgt daarbij uiter-
aard de richtlijnen uit de hiervoor reeds geciteerde guidance n° 1.

47. Overwegingen 38 en 39 in het arrest C-525/12.
48. Ontwerp stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, p. 104 en

ontwerp stroomgebiedsbeheerplan voor deMaas 2016-201, p. 88. De plan-
nen werden geraadpleegd via het net: http://www.integraalwaterbeleid.
be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-generatie/documenten/
Vlaams_deel_stroomgebied_Schelde.pdf en http://www.
integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-
generatie/documenten/Vlaams_deel_stroomgebied_Maas.pdf.
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allicht ook door het aantonen met concrete vergun-

ningsdossiers hoe men bijvoorbeeld bij nieuwe dijk-

werken en aanleg van overstromingsgebieden voor-

komt dat deze het behalen van demilieudoelstellingen

hypothekeren.

Uiteraard kan men hierbij in vraag stellen of derge-

lijke activiteiten wel waterdiensten zijn, een discus-

siepunt waarover het arrest C-525/12 van het Hof van

Justitie geen uitspraak doet. Maar dat neemt niet weg

dat de KRWwel vereist dat men ofwel tegen eind 2015

de goede toestand of het goede potentieel voor de

waterlichamen haalt, ofwel in aanmerking komt voor

uitstel. Voor dit laatste vereist artikel 4.4.b) KRW een

verantwoording. Ook los van de vraag of de activiteit

via kostenterugwinning gereguleerd moet worden om

de milieudoelstellingen te halen, zal men dus moeten

verantwoorden dat er wel degelijk maatregelen op

toegepast worden die normalerwijze moeten volstaan

om de doelstellingen te halen.

3.2.2. Waterdiensten in de Nederlandse stroomge-
biedsbeheerplannen

De wijze waarop in Nederland de kostenterugwinning

is vormgegeven, komt in de hiernavolgende paragraaf

aan de orde. Eerst wordt ingegaan op de wijze waarop

waterdiensten zijn opgenomen in de stroomgebiedsbe-

heerplannen. In de Nederlandse stroomgebiedsbe-

heerplannen is een vijftal water-gerelateerde activitei-

ten als waterdiensten aangewezen in de zin van de

Kaderrichtlijn Water. Het betreft: de productie en le-

vering van (drink)water, het inzamelen en afvoeren

van hemel- en afvalwater, het zuiveren van afvalwa-

ter, het grondwaterbeheer en ten slotte het regionaal

watersysteembeheer.

Uit de achtergronddocumenten ten behoeve van de

tweede generatie stroomgebiedsbeheerplannen wordt

duidelijk dat er nog steeds diensten zijn waarover

gediscussieerd wordt in hoeverre deze diensten als

waterdienst geduid zoudenmoeten worden. Activitei-

ten ten behoeve van de scheepvaart worden voorge-

steld als vorm van watergebruik. Opvallend is dat

scheepvaart daarbij wel heel letterlijk wordt geïnter-

preteerd en dat niet de activiteiten, zoals het bevaar-

baar houden van de watergangen, als ‘scheepvaart’

worden beschouwd. De ‘scheepvaart’ wordt niet ge-

zien als waterdienst omdat het beginsel van “de ver-

vuiler betaalt” niet van toepassing zou zijn, aangezien

geen water wordt geloosd in het oppervlaktewater en

alleen gebruik wordt gemaakt van vaarwateren49. Tot

welke diensten het bevaarbaar houden van de water-

gangen dan gerekend zou moeten worden blijft ondui-

delijk. Ook wordt niet duidelijk hoe de milieuschade

als gevolg van scheepvaart, zoals bijvoorbeeld de

schade aan het onderwatermilieu door onderwaterge-

luid van de scheepvaart, wordt geduid in relatie tot

het beginsel van kostenterugwinning, inclusief de mi-

lieukosten.

Opvallend is dan weer wel dat wordt aangegeven dat

volgens artikel 2, lid 38 van de Kaderrichtlijn Water

opstuwing en opslag tot de waterdiensten worden ge-

rekend50. Voor het kostenverhaal voor opstuwing en

opslag wordt aandacht gevraagd voor het (indirecte)

belang van transport over water voor de industriële

sectoren en handelssectoren. Nog onduidelijk blijft

echter of opstuwing en opslag als waterdienst zullen

worden geduid in de volgende stroomgebiedsbeheer-

plannen. De achtergronddocumentatie is daarnaast

ook opgesteld voorafgaand aan de onderhavige uit-

spraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het is goed mogelijk dat Nederland, nu er geen harde

noodzaak lijkt te bestaan om kostenterugwinning op

alle afzonderlijke activiteiten uit artikel 2, lid 38 KRW

toe te passen, zal vasthouden aan dezelfde vijf water-

diensten als in de eerste stroomgebiedsbeheerplan-

nen.

Hoewel veel van de in de stroomgebiedsbeheerplan-

nen geduide maatregelen zijn uitgevoerd, is een deel

van de maatregelen getemporiseerd als gevolg van be-

zuinigingen (zoals bijvoorbeeld maatregelen met be-

trekking tot actief vegetatie- en kwaliteitbeheer) of is

sprake van onvoorziene omstandigheden als gevolg

van andere besluitvorming (zoals bijvoorbeeld de ge-

volgen van inkrimping van de ecologische hoofdstruc-

tuur, waardoor onverwachte kosten ontstaan in de re-

alisatie van sommige maatregelen)51. Met name op het

gebied van ecologie voldoet Nederland nog niet aan

de milieukwaliteitsdoelstellingen. Het tegengaan van

verdroging, maar ook het zorg dragen voor goede vis-

migratie zijn punten waarop verbetering moet worden

behaald. Daarnaast dienen het tegengaan van eutrofië-

ring en het tegengaan van medicijnresten in het water

verdere aandacht te krijgen52.

De financiering van de maatregelen na 2015 wordt als

een knelpunt geïdentificeerd53. Daarmee is het inte-

ressant om te bezien of de stroomgebiedsbeheerplan-

nen voor 2016 tot 2021 het instrument kostenterug-

winning sterker zullen positioneren. Gegeven echter

de economische crisis in Nederland (en overige lid-

staten), ligt een intensivering van kostenterugwinning

politiek gevoelig.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

49. AchtergronddocumentenSGBP2016-2021, “Belangrijkewaterbeheerkwes-
ties”, p. 36-37.

50. AchtergronddocumentenSGBP2016-2021, “Belangrijkewaterbeheerkwes-
ties”,
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/
kaderrichtlijn-water/2016-2021/aanvullende-pagina'/sgbp-2016-2021/.

51. Rijkswaterstaat Centre for Matermanagement, WFD IMP_POM reporting
2012, p. 1, 7.

52. AchtergronddocumentenSGBP2016-2021, “Belangrijkewaterbeheerkwes-
ties”, p. 40.
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/
kaderrichtlijn-water/2016-2021/aanvullende-pagina'/sgbp-2016-2021/

53. http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/
kaderrichtlijn-water/2016-2021/aanvullende-pagina'/sgbp-2016-2021/
@34859/belangrijke/
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3.3. Hoe wordt de kostenterugwinning in
Nederland en Vlaanderen vormgegeven?

3.3.1. De wijze waarop kostenterugwinning in
Vlaanderen vorm wordt gegeven

Uit de stroomgebiedsbeheerplannen leert men dat

men de prijs voor drinkwaterproductie en verdeling54,

de captatievergoeding voor watervang uit bevaarbare

waterlopen55, de bijdrage en vergoeding die men be-

taalt aan de rioolbeheerder voor de gemeentelijke en

bovengemeentelijke saneringstaak56, de vergoeding in

het kader van de contractuele sanering voor bedrij-

ven57 en de heffingen voor grondwaterwinning58 en af-

valwater59 naar voor schuift als deel uitmakend van

de kostenterugwinning.

Dit betekent niet dat er geen andere financiële instru-

menten bestaan die kosten voor waterbeheer claimen

te dekken. Wie binnen het werkingsgebied van een

polder of een watering onroerende goederen liggen

heeft, zal bijvoorbeeld doorgaans jaarlijks een bijdrage

betalen aan het waterbeheer door deze besturen. Deze

bijdragen worden niet beschouwd als deel uitmakend

van de kostenterugwinning voor waterdiensten.

In de stroomgebiedsbeheerplannen worden bij elke

geïdentificeerde waterdienst aandachtspunten voor

de kostenterugwinning opgesomd, wat er op wijst dat

men in Vlaanderen nog volop aan het uitwerken is hoe

men dit beginsel zo goed mogelijk moet implemente-

ren. Wie de betrokken stukken in de stroomgebiedsbe-

heerplannen leest, zal merken dat daar heel wat bij

komt kijken.

Voor de volgende waterdiensten worden vragen ge-

steld bij de bijdrage die de diverse sectoren van water-

gebruikers, onderverdeeld in huishoudens, bedrijven

en landbouw leveren aan de kostenterugwinning: pu-

blieke inzameling en zuivering van afvalwater op bo-

vengemeentelijk niveau en publieke inzameling van

afvalwater op gemeentelijk niveau.

Vaak gaat het om gebrek aan transparantie in sociale

en ecologische compensatiemechanismen.

Volgens artikel 9.1, tweede lid moesten de lidstaten er

tegen het jaar 2010 voor zorgen dat onder andere die

diverse gebruikssectoren een redelijke bijdrage leve-

ren rekening houdend met de resultaten van de eco-

nomische analyse en het beginsel dat de vervuiler be-

taalt. Uit de stroomgebiedsbeheerplannen 2010-2015

kan men opmaken dat het niet zeker is of dat in Vlaan-

deren gelukt is. Daar is extra onderzoek voor nodig zo

wordt aangekondigd.

Erger lijkt dat voor een aantal waterdiensten men on-

voldoende zicht heeft op allerlei kosten tout court.

Voor publieke inzameling van afvalwater op gemeen-

telijk niveau is het verbeteren van de transparantie in

de kosten verbonden aan de uitbouw en exploitatie

van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur een

knelpunt. Bij grondwaterwinning en oppervlaktewa-

tercaptatie moet meer kennis verkregen worden over

alle kosten.

En bij elke waterdienst wordt gesteld dat er te weinig

kennis is over de milieukosten en de kosten voor de

hulpbronnen. Daaruit moet men afleiden dat Vlaan-

deren er op het moment van de goedkeuring van de

eerste generatie stroomgebiedsbeheerplannen in 2010

nog niet in slaagde om voor de geïdentificeerde water-

diensten het kostenterugwinningsbeginsel correct toe

te passen, nu in artikel 9.1 KRW de milieukosten en

de kosten voor de hulpbronnen uitdrukkelijk ge-

noemd worden als terug te winnen kosten voor water-

diensten.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er in het

maatregelenprogramma waarin de maatregelen inzake

kostenterugwinning worden opgesomd60, heel wat ac-

ties zijn opgenomen die neerkomen op verder onder-

zoek om de reeds bestaande middelen tot kostenterug-

winning waar nodig te verbeteren of aan te vullen. Het

grootste deel ervan was wel al in uitvoering. Bij wijze

van voorbeeld kan worden verwezen naar het opma-

ken van een methodologie voor de berekening van mi-

lieu- en hulpbronkosten van de waterdiensten in

Vlaanderen en toewijzing aan sectoren/doelgroepen

en de opmaak van een regulerende heffing voor opper-

vlaktewaterlozers waarvoor de basisstudies allen

reeds waren uitgevoerd in 2008 en 200961.

Uit de ontwerpen van stroomgebiedsbeheerplannen

2016-2021 blijkt dat men op meerdere vlakken voor-

uitgang boekte wat het verbeteren van het kostenterug-

winningsbeginsel betreft. Bij wijze van voorbeeld kan

worden verwezen naar de vergoeding contractuele sa-

nering voor bedrijven die lozen op riolering die in

2013 hernieuwd werd om de heffing op de waterver-

ontreiniging rekening te laten houdenmet de verwerk-

baarheid van het afvalwater op de rioolwaterzuive-

ringsinstallatie en aldus het principe “de vervuiler

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

54. Afgaande opde procedure van tariefverhogingsaanvraag uitgewerkt in het
ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen in-
zake prijzen, artikel 4 en het onderzoek verricht door de WaterRegulator
(Watermeter 2013 bv.) is de prijsbepaling gebaseerd op reële productie- en
distributiekosten.

55. Art. 83-84 Decr. 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepa-
lingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991. De re-
gelsmetbetrekking tot de vergunningverleningvoorde captatie zijn vervat
in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 betreffende het af-
leveren van vergunningen voor het capteren vanwater uit de in het Vlaams
Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.

56. Art. 16bis tot 16quinquies Decr. 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke aanwending.

57. Art. 32septies, § 4 e.v. wet 26 maart 1971 op de bescherming van de opper-
vlaktewateren tegen verontreiniging.

58. Art. 28ter tot 28quaterdecies Decr. 24 januari 1984 houdende maatregelen
inzake het grondwaterbeheer.

59. De heffingsgrondslag en berekeningswijze zijn vervat in de artikelen 35bis
tot 35visiessemel van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

60. Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015, zoals goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 8 oktober 2010, p. 22-31. Het maatregelen-
programma werd geraadpleegd via het net: http://www.
integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/
maatregelenprogramma.

61. Maatregelenprogramma voor Vlaanderen, o.c., p. 26.
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betaalt” correcter te kunnen toepassen62.

De WaterRegulator werkte een methodologie uit voor

de analyse van de toerekening van de kosten van de

publieke watervoorziening waarbij nagegaan wordt in

welke mate de verschillende doelgroepen – industrie,

landbouw en huishoudens – een redelijke bijdrage le-

veren voor de financiering van de publieke productie

en levering van leidingwater63. En om de kostenterug-

winning doelmatig op te volgen, werd door de econo-

misch toezichthouder een rapporteringsinstrument

“financiële bevraging” ontwikkeld, dat toelaat een

zicht te krijgen op de kosten die een gemeente heeft

voor de uitbouw en het onderhoud van de gemeente-

lijke saneringsinfrastructuur64.

Wat dan bijvoorbeeld niet gelukt is, is het uitwerken

van een geïntegreerd financieel sturend beleid65. Dit

initiatief stond een tijdlang in de regelgevingsagenda66

opgenomen als op te starten regelgevingsdossier, maar

werd in 2013 daaruit geschrapt. Het is evenmin opge-

nomen in de regelgevingsagenda gevoegd bij de be-

leidsnota omgeving 2014-2019.

Al blijft men ook nu weer vermelden dat meer onder-

zoek naar de correcte milieukosten en kosten van de

hulpbronnen nodig is. Dat dit niet eenvoudig is, werd

ook in guidance nummer 1 aangegeven. Allicht zou

het nuttig zijn om op niveau van de Unie hiervoor ver-

der richtlijnen en voorbeelden van goede praktijken

uit te werken.

3.3.2. De wijze waarop kostenterugwinning in
Nederland vorm wordt gegeven

Kostenterugwinning wordt in Nederland via verschil-

lende methoden uitgevoerd. Er is een onderscheid te

maken in drie hoofdmethodes: de retributie (1), waar-

bij een prijs voor de geleverde dienst wordt gevraagd

waarbij er een direct verband bestaat tussen de beta-

ling en het individuele voordeel van de dienstvrager.

Daarnaast bestaat er de zogenaamde bestemmingshef-

fing (2), waarbij een heffing plaatsvindt met betrek-

king tot specifieke kosten. De heffing wordt geheven

van een specifieke groep. De rioolheffing is bijvoor-

beeld een bestemmingsheffing. Er bestaat geen direct

verband tussen de betaling van de heffing en het indi-

viduele voordeel van de geleverde diensten. De laat-

ste methode van kostenterugwinning betreft kostente-

rugwinning via belastingen (3). Kostenterugwinning

in de vorm van algemene belastingen levert geen ‘ge-

oormerkt’ geld op en kan vrijelijk ingezet worden voor

nader te bepalen activiteiten. Belastingopbrengsten in

dit verband hoeven niet gebruikt te worden voor wa-

ter-gerelateerde activiteiten. Een voorbeeld hiervan

vormt de belasting op leidingwater, welke wel als ‘mi-

lieubelasting’ wordt gepropageerd, maar het feitelijk

niet is.

De kostenterugwinning voor de door Nederland in de

stroomgebiedsbeheerplannen geduide waterdiensten

ligt in zijn algemeenheid op een zeer hoog niveau.

Tussen de 90-100 % van de kosten wordt teruggewon-

nen, waarbij er wel enige regionale verschillen zicht-

baar zijn en tevens verschillen zichtbaar zijn per wa-

terdienst67. Belangrijke opmerking bij het algemene

kostenterugwinningspercentage is dat Nederland de

aanname doet dat de kosten voor mitigerende maatre-

gelen voor milieuschade zoals die in 2009 werden ge-

nomen de werkelijke milieu- en bronkosten represen-

teren. Of dat ook daadwerkelijk zo is, is twijfelachtig,

aangezien reeds nu duidelijk is dat de milieudoelstel-

lingen uit de KRW in 2015 zeker niet worden gehaald.

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht bij-

voorbeeld dat het aantal oppervlaktewateren dat in

2027 aan de doelstellingen van de KRW voldoet, tus-

sen de 5 en 40 % zal liggen68.

Zoals hiervoor is aangegeven, is de kostenterugwin-

ning feitelijk geëffectueerd door opname van kosten-

terugwinningsmethoden in (decentrale) wetgeving.

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de pro-

ductie en levering van (drink)water zijn neergelegd in

de Drinkwaterwet. Bestuursorganen moeten zorgen

voor een duurzame veiligstelling van de openbare

drinkwatervoorziening69. Deze bestuursorganen zijn

gemeenten en/of provincies die in de praktijk veelal

eigenaar zijn van de drinkwaterbedrijven.

De drinkwaterbedrijven dienen een voldoende en

duurzame uitvoering van de openbare drinkwater-

voorziening te garanderen70. Naast de drinkwaterbe-

drijven worden overige leveranciers als bedrijven en

de landbouw in de stroomgebiedsbeheerplannen als

zelfvoorzienende diensten genoemd (eigen dienstver-

lening)71. Voor wat de drinkwatervoorziening betreft,

is het aan de drinkwaterbedrijven om een waterprijs

vast te stellen. Deze bestaat veelal uit een bedrag voor

installatie van de technische middelen, een bedrag

voor het huren van de watermeter en een waterprijs

per m3. De kostenterugwinning is heel duidelijk geba-

seerd op het beginsel dat de gebruiker betaalt. De

drinkwaterbedrijven dienen 100 % van de kosten te-

rug te winnen72.

De verantwoordelijkheid voor het inzamelen en afvoe-

ren van hemel- en afvalwater is neergelegd bij de Ne-

derlandse gemeenten. De gemeenten dienen te zorgen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

62. P. 107.
63. P. 113. Men kan het rapport consulteren via het net: http://www.vmm.be/

water/drinkwater/waterregulator/rapport-kostentoerekening/view.
64. P. 118.
65. Actie 3_030 uit het Maatregelenprogramma 2010-2015.
66. Te consulteren via www.bestuurszaken.be/regelgevingsagenda onder

code LNER-LN-093.
67. Rijkswaterstaat, “Kostenterugwinning van Waterdiensten in Nederland”,

RWS Waterdienstrapport 2008.051, p. 43.

68. http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/waterkwaliteit
[03{11{2014]

69. Art. 2 Drinkwaterwet.
70. Art. 3 Drinkwaterwet.
71. Zie bv. Stroomgebiedsbeheerplan Rijndelta 2009-2015, p. 42.
72. Art. 1 Drinkwaterwet.
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voor de inzameling en het transport van stedelijk af-

valwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied

van de gemeente gelegen percelen. Die inzameling ge-

schiedt door middel van een openbaar vuilwaterri-

ool73. Hoe de gemeente de rioleringszorg regelt, wordt

vastgelegd in een zogenaamd gemeentelijk riolerings-

plan. De inzameling en het afvoeren van hemelwater

is eveneens wettelijk verankerd in artikel 3.5 van de

Waterwet. Op basis van de Gemeentewet (art. 216 jo.

228a Gemeentewet) kunnen gemeenten een rioolhef-

fing instellen ter dekking van de kosten. De heffing is

gemaximeerd tot 100 % van de kosten.

De waterdienst ‘zuiveren van afvalwater’ bestaat in

Nederland in de taak om ervoor te zorgen dat afvalwa-

ter wordt gezuiverd en – in geval van lozingen – op

een juiste wijze afvalwater op het oppervlaktewater

wordt geloosd. Voor lozingen op het oppervlaktewa-

ter is in Nederland in beginsel een vergunning nodig74.

Onder ‘lozen’ wordt verstaan het brengen van stoffen

in een oppervlaktewaterlichaam of het brengen van

stoffen op een zuiveringstechnisch werk (art. 6.1 Wa-

terwet). Het moet dan gaan om afvalstoffen, verontrei-

nigende of schadelijke stoffen. Voor de taken van het

bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het be-

treffende oppervlaktewater, kan het bestuursorgaan

een verontreinigingsheffing instellen. In Nederland

zal veelal het waterschap het bestuursorgaan zijn dat

verantwoordelijk is voor de lozingen op het opper-

vlaktewater. Echter, een aantal wateren is aan het Rijk

toebedeeld. Ook het Rijk mag een verontreiningshef-

fing instellen als het gaat om lozingen op wateren die

onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.

De zuivering van stedelijk afvalwater is de verant-

woordelijkheid van het waterschap75. Dit is verankerd

in artikel 3.4 van de Waterwet. Het waterschap voert

de zorg voor de zuivering van afvalwater uit via een

groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties

(rwzi’s)76. Voor lozingen die niet via het vuilwaterriool

worden gedaan, maar wel rechtstreeks op de rwzi’s is

een watervergunning nodig (art. 6.2 Waterwet). De

waterschappen heffen een zuiveringsheffing voor het

dekken van de kosten van dewaterzuivering (art. 122d

Waterschapswet). Deze heffing is gebaseerd op het

“vervuiler betaalt-principe”.

De kosten die verband houden met de waterdienst

‘zuiveren van afvalwater’ worden in hun geheel als

milieukosten beschouwd.

Het grondwaterbeheer behoort in de meeste gevallen

tot de zorg van de provincie77. Grondwateronttrekkin-

gen of infiltraties zijn in principe gereguleerd via een

vergunningenplicht. Zonder vergunning is het verbo-

den grondwater te onttrekken of water te infiltreren

ten behoeve van industriële toepassingen indien de te

onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m3

per jaar bedraagt. Ook is een vergunning nodig voor

onttrekkingen of infiltraties ten behoeve van de open-

bare drinkwatervoorziening of bodemenergiesyste-

men78. De provincie mag in haar verordening (provin-

ciale verordening) echter bepalen dat geen vergunning

nodig is voor grondwateronttrekkingen als de te ont-

trekken hoeveelheid water maximaal 10 m3 per uur

bedraagt. De grondwaterzorg van de provincie omvat

in ieder geval het nemen van maatregelen ter voorko-

ming van de nadelige gevolgen van de onttrekkingen

van grondwater of het infiltreren ervan. Onder deze

zorg valt ook het doen van noodzakelijk onderzoek.

Tevens houdt de provincie een register bij van de

onttrekkingen en infiltraties en doet zij onderzoekin-

gen naar schade als gevolg van onttrekkingen en infil-

traties en behandelt ze verzoeken om schadevergoe-

ding79.

Ter bekostiging van deze taken kan de provincie via

de provinciale verordening een grondwaterheffing in-

stellen80. De te verwachten opbrengsten mogen de te

verwachten kosten niet overstijgen. De opbrengsten

worden gebruikt om de negatieve gevolgen van de

grondwateronttrekkingen (of infiltraties) te rectifice-

ren.

Onder het Nederlands regionaal watersysteembeheer

wordt gerekend de taak van de waterschappen voor

het management en onderhoud van de regionale wa-

terinfrastructuur (watergangen, regionale overstro-

mingsbescherming en dijkonderhoud). Het gaat hier-

bij dus om de controle over de waterkwantiteit.

Daarnaast kent het watersysteembeheer ook een kwa-

litatief element. De waterschappen voeren namelijk

ook waterkwaliteitsverbeteringen uit met betrekking

tot regionaal oppervlaktewater. Het gaat hier om an-

dere activiteiten dan die onder de afvalwaterzuivering

vallen. Het rapport “Kostenterugwinning van Water-

diensten in Nederland” van Rijkswaterstaat noemt on-

der meer als activiteiten het treffen van maatregelen

in het oppervlaktewater zoals doorspoelen, sanerings-

baggeren, natuurinrichting en eutrofiëringsbestrij-

ding, maar ook het vasthouden, bergen, aan- en afvoe-

ren van water teneinde tekorten of overschotten te

voorkomen81. De kosten voor de geleverde diensten

worden tot een maximum van 100 % verhaald via de

watersysteemheffing. De heffing wordt geheven van

vier categorieën die aan de heffing zijn onderworpen:

1) ingezetenen van het betreffende waterdistrict, 2)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

73. Art. 10.33 Wet Milieubeheer.
74. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de regelgeving omtrent lozin-

gen H.J.M. HAVEKES en H.F.M.W. VAN RIJSWICK, Waterrecht in Nederland,
Kluwer, 2010, p. 216-230.

75. Indien dat aantoonbaar doelmatiger is voor de zuivering van stedelijk af-
valwater kunnen het waterschap en de gemeente vanwaar het betreffende
afvalwater afkomstig is ook besluiten dat de zuivering onder de zorg van
de gemeente valt (zie art. 3.4, lid 2 Waterwet).

76. Naast het waterschap noemen de stroomgebiedsbeheerplannen ook be-

drijvenen landbouwals zelfvoorzienendediensten (eigendienstverlening).
Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze bedrijven hun eigen afvalwa-
ter zuiveren.

77. Voor rijkswateren ligt deze zorg bij het Rijk.
78. Art. 6.4 Waterwet.
79. Zie o.a. art. 7.7 Waterwet.
80. Art. 7.7, lid 1 Waterwet.
81. Zie voor meer voorbeelden Rijkswaterstaat, “Kostenterugwinning van Wa-

terdiensten in Nederland”, RWS Waterdienstrapport 2008.051, p. 30.
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diegenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt

recht het genot hebben van ongebouwde onroerende

zaken, niet zijnde natuurterreinen, 3) diegenen die

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot

hebben van natuurterreinen of 4) diegenen die krach-

tens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heb-

ben van gebouwde onroerende zaken82. De huidige

kostenterugwinningsmethodiek in de watersysteem-

heffing kent kritiek die ook is weergegeven in de ach-

tergronddocumenten voor de volgende generatie

stroomgebiedsbeheerplannen, waarin is aangegeven

dat “de landbouw, in vergelijking tot huishoudens niet

evenredig bijdraagt aan het regionale watersysteembe-

heer, terwijl het waterbeheer vooral afgestemd is op

de landbouw en de landbouw wel een belangrijke

veroorzaker is van diffuse verontreiniging (nutriënten

en gewasbeschermingsmiddelen) en verdroging”. Een

meer evenredige kostenverdeling in combinatie met

een “directere koppeling tussen heffing en milieube-

lasting” wordt als een adequatere prikkel gezien om te

komen tot een innovatievere landbouwsector83.

4. Slotbeschouwingen

In deze bijdrage is een aantal kritische kanttekeningen

geplaatst bij de uitspraak van het Europese Hof van

Justitie inzake de Europese Commissie tegen Duits-

land (C-525/12) aangaande de interpretatie van het

begrip ‘waterdiensten’ in de Kaderrichtlijn Water. Op

de vraag wat verstaan moet worden onder ‘waterdien-

sten’ is geen antwoord gegeven. Wel is meer duide-

lijkheid ontstaan over de wijze waarop het Hof aan-

kijkt tegen de kostenterugwinningsbepaling in arti-

kel 9 van de KRW. De kostenterugwinningsbepaling

wordt ons inziens door het Hof nagenoeg gereduceerd

tot een vrijwillig instrument dat door de lidstaten kan

worden ingezet. Zij lijken er niet toe verplicht. Kosten-

terugwinning wordt uitsluitend gepositioneerd bin-

nen het maatregelenprogramma van de lidstaten om

demilieu(kwaliteits)eisen (art. 4 KRW) te behalen.Wij

hebben beargumenteerd dat de interpretatie van het

Hof de effectieve werking van het kostenterugwin-

ningsbeginsel te zeer en onnodig beperkt. Artikel 9

KRWkent immers een hogemate van flexibiliteit door-

dat deze verschillende derogatieve elementen bevat

waarmee de lidstaten voor kostenterugwinning maat-

werk op lokaal niveau zouden kunnen leveren. Daar-

naast negeert het Hof de aparte positie van het kosten-

terugwinningsbeginsel als specifiek – in een aparte

bepaling neergelegd – economisch instrument en haar

werking in relatie tot de in artikel 1 KRW genoemde

doelstellingen. Kostenterugwinning in de zin van arti-

kel 9 KRW lijkt te zijn gereduceerd tot een administra-

tieve rapportagelast.

De uitspraak biedt daarnaast weinig handvatten voor

lidstaten om de huidige problemen die worden onder-

vonden het hoofd te bieden. Uit de Vlaamse bijdrage

aan dit artikel blijkt dat Vlaanderen weliswaar een

veelomvattende definitie van waterdiensten heeft op-

genomen in zijn regelgeving, maar zich in de lopende

inbreukprocedure heeft verweerd tegen een brede in-

terpretatie van het begrip waterdiensten. Ondanks de

duidelijke implementatie in de Vlaamse wetgeving

benadert Vlaanderen het kostenterugwinningsbegin-

sel als een beleidsprincipe, vergelijkbaar met het voor-

zorgsbeginsel en preventiebeginsel en niet als een

rechtsregel, waaruit een meer verplichtende toepas-

sing zou kunnen voortvloeien. Zoals vele andere lid-

staten past Vlaanderen het principe echter strikt toe

op een beperkt aantal waterdiensten: beschikbaar stel-

len van water voor consumptie door huishoudens, be-

drijven en landbouw, en alles wat nodig is voor zuive-

ring van afvalwater. In Nederland leek de wetgever

aanvankelijk ook een ruime toepassing na te streven,

maar al bij de eerste generatie stroomgebiedsbeheer-

plannen bleek het ambitieniveau alvast een pak lager

te liggen. Uiteindelijk bleek Nederland de kostente-

rugwinning voor te behouden voor een beperkt aantal

waterdiensten die ook in Vlaanderen werden weer-

houden. Opmerkelijk is wel dat Nederland, anders

dan Vlaanderen, bij de opmaak van de tweede genera-

tie stroomgebiedsbeheerplannen een kleine opening

maakt voor een uitbreiding van het toepassingsgebied,

zoals de activiteiten voor de scheepvaart, hoewel geen

klaarheid wordt gebracht of die uitbreiding er ook zal

komen en in welke mate. Daarnaast is ook in Vlaande-

ren, zoals in veel andere landen, het vraagstuk wat nu

precies tot milieu- en bronkosten gerekend moet wor-

den en op welke wijze deze kosten over de verschil-

lende gebruikscategorieën verhaald zouden moeten

worden nog onopgelost. Bij de wijze waarop men

daarmee omgaat in Nederland, namelijk door de kos-

ten voor mitigerende maatregelen voor milieuschade

aan te duiden als de werkelijke milieu- en bronkosten,

kunnen trouwens vragen worden gesteld. Al in

Guidance nr. 1 werd aangegeven dat deze kosten ver-

dere studie vereisen. In dit kader rijzen tal van vragen.

In hoeverre wordt kruisbestuiving tussen de verschil-

lende gebruikssectoren toegepast en in hoeverre is dat

ook geoorloofd? Hoe ruim is de discretionaire ruimte

die lidstaten in dit verband hebben? Dit blijven, ook

in Vlaanderen, vragen waarop in de hiervoor becom-

mentarieerde Hofuitspraak nog geen antwoord is ge-

geven. Hoewel de Commissie heeft aangegeven nadere

handvatten te zullen verstrekken voor uniforme me-

thodes voor berekening van milieu- en bronkosten, is

het de vraag of dit zal leiden tot gelijkwaardige imple-

mentatie van het kostenterugwinningsbeginsel in de

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

82. Voor eenuitgebreideuiteenzetting vandeheffingsystematiek zie P.E. LIND-
HOUT, Cost recovery as a policy instrument to achieve sustainable and equit-
able water use in Europe and the Netherlands, PhD thesis, Utrecht University
(verwacht in 2015). Zie ook P.E. LINDHOUT, “Application of the Cost Reco-

very Principle on Water Services in the Netherlands”, Journal for European
Environmental & Planning Law (JEEPL) 2013, vol. 10, issue 4.

83. Achtergronddocumenten SGBP 2016-2021, “Belangrijke waterkwesties”, p.
16.
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verschillende lidstaten84. Immers, ook de huidige

handvatten (guidance-documenten) leidden eerder

niet tot uniforme toepassing (ruime versus beperkte

interpretatie van waterdiensten als voorbeeld). Hoe

dan ook zijn op dit punt nadere richtlijnen en voor-

beelden van goede praktijken meer dan welkom, ook

om de ‘koudwatervrees’ die nog kennelijk aanwezig is

bij de toepassing van het kostenterugwinningsprin-

cipe te breken.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

84. Zie ook P.E. LINDHOUT, Cost recovery as policy instrument to achieve sustai-
nable and equitable water use in Europe and the Netherlands, PhD thesis,
Utrecht University (verwacht in 2015).
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