Nederlandse waterleidingbedrijven als monopolisten
in het Europese recht

Vanaf het ontstaan van de drinkwatervoorziening wordt de Nederlandse markt
gekenmerkt door een verdeling in regionale monopolies. Ook in andere landen is
dit het geval en vanzelfsprekend is dit een
gevolg van het feit dat de drinkwatervoorziening van oudsher is beschouwd als een
natuurlijk monopolie.
Technologische ontwikkelingen en het
streven naar de voltooiing van de Europese Interne Markt leiden ertoe dat
bestaande, al dan niet natuurlijke, monopolies in de nutssectoren doorbroken
worden.
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Door middel van richtlijnen proberen de
Raad en de Europese Commissie (hierna
Commissie) de markten van de nutssectoren open te breken. Zo is er op het
gebied van de telecommunicatie het 'Open
Network Provision' (ONP) geïntroduceerd
[1] en op het gebied van de energievoorziening is in een gewijzigd voorstel van de
Commissie de onderhandelde toegang tot
het koppelnet opgenomen (in plaats van
Third Party Access (TPA) [2]) [3].
Daarnaast heeft de Commissie door
beschikkingen en door het voorleggen van
geschillen aan het Europese Hof van
Justitie bestaande monopoliestructuren in
de nutssectoren onder vuur genomen.
Tezamen met de uitvaardiging van richtlijnen hebben deze initiatieven geleid tot
een herziening van de afbakening en
invulling van monopolies in deze sectoren.
I. Ontwikkelingen op het gebied van
energie, telecommunicatie en spoorwegvervoer
Het bestaan van regionale monopolies
impliceert dat de Nederlandse waterleidingsector een van oudsher beschermde
sector is. Al in de inleiding is aangegeven
dat de Commissie, de Raad en het Huropese Hof van Justitie druk uitoefenen op
de afbakening en invulling van soortgelijke regionale en nationale monopolies in
de nutssectoren. Hierbij moet benadrukt
worden dat het Huropese recht Hid-Staten
niet kan dwingen bestaande eigendomsverhoudingen te wijzigen. Op basis van
artikel 222 HG-Verdrag dient de regeling
van het eigendomsrecht in Hid-Staten
onverlet te worden gelaten. xArtikel 222
EG-Verdrag kan echter niet worden
geïnterpreteerd als een artikel dat de

toepassing van de mededingingsregels
verbiedt.
In verschillende nutssectoren vinden
ontwikkelingen plaats die de afbakening
van bepaalde exclusieve rechten wijzigen.
Zo zijn er bijvoorbeeld richtlijnen aangenomen op het gebied van de telecommunicatie, die onder andere betrekking
hebben op het liberaliseren van diensten.
Hierbij worden de telefonie en het onderhoud van het basisnetwerk (inclusief de
nationale keuze voor wat betreft het
laatste) tijdelijk uitgezonderd. Daarnaast
valt ook het scheiden van regulerende en
operationele activiteiten onder de richtlijnen [4].
Ook in de energiesector zijn belangrijke
veranderingen gaande, zo is er de richtlijn
over de doorgang door hoogspanningsnetten [5] en de richtlijn over transport
door gaspijplcidingcn [6], Daarnaast is er
ook een richtlijn aangenomen over prijstransparantie [7].De volgende stappen
zullen zijn ai een nieuw vergunningensysteem voor elektriciteitsproduktie en
aanleggen van infrastructuur voor aardgas
en elektriciteit, b) de scheiding van
produktie, transport en distributie en c)
het al aangehaalde "Third Party Access'
(dit concept is uiteindelijk in een beperkte
vorm opgenomen in het voorstel voor de
richtlijn). In de laatste fase zal de liberalisatie van de energiemarkt vormgegeven
worden.
Hen laatste ontwikkeling die in deze paragraaf aangestipt moet worden is het Huropese beleid op het gebied van spoorwegvervoer. De Commissie is met voorstellen
gekomen om het beheer en de exploitatie
te scheiden [8]. Deze situatie is interessant
voor de Huropese waterleidingsector,
omdat deze lijn doorgetrokken zou
kunnen worden naar het systeem dat
gebruikt wordt in de vvatcrleidingsector in
frankrijk [9]. Hieruit blijkt dat exploitatie
en het bezit of beheer van infrastructuur,
ook in de drinkwatervoorziening, niet
altijd bij dezelfde rechtspersoon behoeven
te liggen.
In de drinkwatervoorzieningsector is de
Commissie tot op heden nog niet met
dergelijke vergaande voorstellen gekomen.
Wel is in de richtlijn over de openbare
aanbesteding [10] een aanzet tot een meer
marktgerichte werkwijze in deze sector
gegeven. De Commissie heeft in dit kader
zelfs overwogen om de concessie voor de
drinkwatervoorziening onder de openbare
aanbestedingsprocedures te laten vallen.
Dit concept is echter uiteindelijk niet
opgenomen in de voorstellen voor de
richtlijn [11].

II. De betekenis van enkele Verdragsartikelen voor de Nederlandse waterleidingsector
Ook het uitvaardigen van beschikkingen
door de Commissie en het voorleggen van
geschillen aan het Huropese Hof van
Justitie leiden ertoe dat afgeschermde
markten worden opengebroken. Het ligt
buiten het bereik van dit artikel hiervan
een uitputtende analyse te geven; in plaats
daarvan zal de beschrijving beperkt
worden tot de vraag hoe competitie in de
waterleidingsector afgedwongen en vorm
gegeven zou kunnen worden.
Uitgangspunt van de Commissie is, dat
bepaalde bestaande exclusieve of speciale
rechten niet in overeenstemming zijn met
de Yerdragsregels. Centraal hierbij staat
artikel 90 EG-Verdrag [12] en met name
artikel 90, lid 2 EG-Verdrag waarin een
uitzonderingsmogelijkheid op de mededingingsregels is opgenomen voor de
vervulling van een dienst van algemeen
economisch belang.
In de beschikking Navewa-Anseau [13] is
door de Commissie bepaald dat waterleidingbedrijven die zijn opgericht met het
oog op een regelmatige voorziening van
drinkwater, waarbij de bescherming van
de volksgezondheid volledig is gewaarborgd, ondernemingen zijn belast met het
beheer van een dienst van algemeen
economisch belang in de zin van artikel
90, lid 2 HG-Verdrag. Deze uitzonderingsclausule kan echter alleen van toepassing
verklaard worden als de toepassing van
deze artikelen de vervulling van de
betrokken dienst verhinderen.
Voordat kan worden overgegaan tot de
toepassing van artikel 90 EG-Verdrag,
moet eerst worden nagegaan of monopoliesituaties daadwerkelijk in strijd zijn met
bepaalde verdragsartikelen, zoals bijvoorbeeld artikel 30 EG-Verdrag (vrijheid van
goederenverkeer; het afschaffen van
invoerbeperkingen), artikel 37 EGVerdrag (het aanpassen van nationale
commerciële monopolieposities ter voorkoming van discriminatie) en artikel 59
EG-Verdrag (vrijheid van dienstenverkeer). In de literatuur wordt wel
beweerd dat bepaalde monopolieposities
in strijd zouden kunnen zijn met artikel 52
(vrijheid van vestiging). Vooralsnog is de
reikwijdte van dit laatste artikel echter nog
beperkt. Het is nog niet door het Europese
Ilof van Justitie getoetst aan produktiemonopolics.
De hiervoor genoemde artikelen richten
zich tot Lid-Staten. Monopolieposities
worden echter ook getoetst aan artikelen
die zijn gericht op het gedrag van ondernemingen, te weten artikel 85 en 86
EG-Verdrag. Artikel 85 EG-Verdrag
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bepaalt dat er, bepaalde uitzonderingen
daargelaten, geen overeenkomsten tussen
ondernemingen mogen worden gesloten
die de intra-communautaire handel
verhinderen, beperken of vervalsen.
Artikel 86 EG-Verdrag is een soortgelijk
artikel, met dit verschil dat het uitgangspunt in dit laatste artikel het misbruik van
de monopoliepositie is.
Om een idee te krijgen van het belang van
bovengenoemde artikelen, en met name
van artikel 90, lid 2 EG-Verdrag, voor de
waterleidingsector zal hier een aantal
zaken en beschikkingen aan de orde
komen.
Allereerst is er de zaak gemeente Almelo
vs. IJsselmij [14]. In deze zaak stond onder
andere het importverbod voor lokale
distributiemaatschappijen voor de openbare voorziening ter discussie, wat was
vastgelegd in contracten tussen IJsselmij
en de distributiemaatschappijen. In een
eerdere beschikking van de Commissie
[15], waarin ook bepaalde elementen van
de Nederlandse energiestructuur ter
discussie stonden, was al bepaald dat wat
betreft energie die niet bestemd was voor
de openbare voorziening, aan grote industriële verbruikers geen import- en exportverboden opgelegd mochten worden en
aan lokale distributiemaatschappijen geen
exportverbod. In de zaak Almelo vs.
IJsselmij werd geoordeeld dat in het kader
van het algemeen belang (de energievoorziening) bepaalde concurrentiebeperkingen opgelegd mochten worden en dat
artikel 90, lid 2 EG-Verdrag van toepassing verklaard kan worden door de nationale rechter op bepaalde concurrentiebeperkingen die in strijd werden bevonden
met artikel 85 en 86 EG-Verdrag. In een
dergelijke geval moet bewezen worden dat
bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn
voor een ononderbroken energievoorziening, waarbij alle gebruikers gelijk behandeld worden, en waarbij concurrentievervalsing tussen de producenten wordt
vermeden en waarbij het milieu op doeltreffende wijze wordt beschermd [16]. Het
belang van deze zaak is dat hieruit blijkt
dat importbeperkingen, die op zich in
strijd zijn met het EG-Verdrag, geoorloofd
kunnen zijn op basis van de uitzondering
die is opgenomen in artikel 90, lid 2
EG-Verdrag.
Naar verluidt zal de Commissie binnenkort een zaak aanhangig maken tegen
Nederland waarin zij stelt dat de Nederlandse elektriciteitsvoorzieningsstructuur
in strijd is met artikel 30 en 37 EGVerdrag. Waarschijnlijk is de Commissie
er niet van overtuigd dat het exclusieve
invoerrecht van SEP, nu opgenomen in de
wet, een gerechtvaardigd belang dient en
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dat deze maatregel proportioneel is aan
het ermee nagestreefde doel. Dit arrest
kan van groot belang zijn omdat dit arrest
het Hof de gelegenheid geeft duidelijkheid te scheppen over de vraag aan welke
verdragsartikelen in dergelijke situaties
getoetst dient te worden. Het maken van
een keuze tussen deze artikelen is immers
van belang voor de uitzonderingsmogelijkheden die hiermee gemoeid zijn.
Artikel 90 EG-Verdrag bevat niet-economische en economische uitzonderingsmogelijkheden en onder artikel 36 vallen
alleen uitzonderingen gebaseerd op nieteconomische overwegingen.
Niet alleen in de energievoorziening, maar
ook in de post werd in het arrest Corbeau
[17] een beperking van de competitie
toegestaan op basis van artikel 90, lid 2
EG-Verdrag. Het ging hier om de Belgische Regie des Postes die belast was met
de postvoorziening en die zich (financieel)
bedreigd voelde door de activiteiten van
een stadskoerier. In dit arrest is gesteld
dat een bepaalde mate van kruissubsidiëring geoorloofd was om deze 'dienst
van algemeen economisch belang' te
waarborgen. Opgemerkt dient te worden
dat artikel 90, lid 2 EG-Verdrag alleen van
toepassing kan worden bevonden als de
financiële stabiliteit van een dienstverlener
zonder bepaalde concurrentiebeperkingen
in gevaar zou worden gebracht. Het
ondervinden van financiële nadelen is
daarbij niet voldoende om de uitzonderingsmogelijkheden onder artikel 90, lid 2
EG-Verdrag van toepassing te verklaren.
Een laatste beschikking die van betekenis
kan zijn voor de waterleidingsector is
Sealink [18]. In deze beschikking stelt de
Commissie dat een onderneming die een
machtspositie heeft met betrekking tot de
verrichting van een noodzakelijke dienst
en zelf van die dienst gebruik maakt (dit
wil zeggen een voorziening of infrastructuur, zonder welke concurrenten aan
klanten geen diensten kunnen verlenen),
en die andere ondernemingen zonder
gegronde redenen de toegang tot die
voorziening ontzegt of die ondernemingen
slechts toegang verleent onder minder
gunstige voorwaarden dan zij aan haar
eigen diensten geeft, artikel 86
E(j-Verdrag schendt als aan de overige
voorwaarden van dat artikel is voldaan
[19]. Het zal duidelijk zijn dat een waterleidingnet ook onder het begrip noodzakelijke voorziening of essentiële faciliteit
kan vallen. Het is dan ook denkbaar dat
deze beschikking gevolgen kan hebben
voor het afdwingen van 'third party
access'. Zoals we in het arrest over de
Franse telecommunicatie (RTT, zie [19])
kunnen zien, kan de ontwikkeling van dit
concept ook gevolgen hebben voor de

taakafbakening van de drinkwaterbedrijven.
De rechtspraktijk maakt het niet gemakkelijk om voorspellingen te doen over de
positie van de Nederlandse drinkwatervoorzieningstructuur binnen het Europese
recht.
De artikelen 30, 37, 52 en 59 EG-Verdrag
lijken aan betekenis te winnen voor de
nutssectoren. Zoals al is aangegeven wil
de Commissie de exclusieve importrechten van de SEP nu getoetst zien aan
artikel 30 en 37 EG-Verdrag. Voordat
deze beide artikelen van toepassing
zouden kunnen zijn op de waterleidingsector dient eerst vastgesteld te worden of
water onder het begrip 'goederen' valt. Als
dit niet het geval is, kan een dergelijke
zaak niet van toepassing zijn op de drinkwatersector. Een ander verschil met de
energiesector is dat in de waterleidingsector geen op de wet gebaseerde im- of
exportverboden voor waterleidingbedrijven bestaan. Wel zouden de monopolieposities op het gebied van transport of
distributie Europees-rechtelijke
problemen kunnen opleveren. Weliswaar
zijn deze monopolies niet in de wet vastgelegd, maar op basis van de concessie en
het eigendomsrecht kan wel van een
monopoliepositie gesproken worden. Het
is nog onduidelijk of deze monopolies aan
artikel 30 of artikel 59 EG-Verdrag
getoetst dienen te worden [20]. Uiteindelijk zal het toch het Hof zijn die dit moet
bepalen.
Daarnaast is de reikwijdte van de vrijheid
van vestiging zoals die is neergelegd in
artikel 52 EG-Verdrag ook nog niet duidelijk. Vooralsnog lijkt te kunnen worden
aangenomen, dat Lid-Staten, wanneer er
geen EG-Verdrag regelgeving is, hun
eigen, bijvoorbeeld elektriciteitsproduktic,
mogen regelen, als zij zich daarbij
onthouden van discriminerende praktijken
[21].
Tot zover zijn de mededingingsregels
besproken die zijn gericht tot de LidStaten. Wat is nu het belang van de artikelen die zijn gericht tot de ondernemingen?
Artikel 85 EG-Verdrag lijkt niet direct van
toepassing te zijn op de Nederlandse
drinkwatervoorziening, omdat dit artikel
gericht is op afspraken tussen ondernemingen. De structuur die is gebaseerd op
het verlenen van concessies, valt niet
onder dit artikel.
Tijdens de inspraakprocedure van de
reorganisatieperiode hebben sommige
bestaande waterleidingbedrijven de reorganisatieplannen (tot nu toe tevergeefs)
proberen tegen te houden door zich onder
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andere te beroepen op artikel 85
HG-Verdrag [22].Er werd daarbij bepleit
dat schaalvergroting zou leiden tot een
(grensoverschrijdende) handelsbelemmering in de zin van artikel 85 EG-Verdrag.
De eerste vraag die hier beantwoord moet
worden is of de reorganisatie inderdaad
een gevolg is van afspraken tussen ondernemingen. Als dit het geval is moet nog
bekeken worden of dit gedrag leidt tot een
handelsbelemmering. Gesteld zou kunnen
worden dat het inderdaad de afspraken
tussen ondernemingen zijn die leiden tot
de schaalvergroting, hoewel deze
afspraken worden gemaakt op basis van
provinciale reorganisatieplannen. Wat
betreft de tweede vraag, of er sprake is
van een handelsbelemmering; daar kan
mijns inziens niet van worden gesproken.
De bestaande structuur wordt immers niet
wezenlijk veranderd en bovendien is het
nog maar de vraag of een schaalvergroting
zou kunnen leiden tot grensoverschrijdende handelseffecten. Hovendien moet
in een dergelijke situatie ook worden
voldaan aan de overige voorwaarden zoals
deze zijn neergelegd in artikel 85 EGVerdrag.
In deze situatie moet ook rekening
worden gehouden met artikel 86
EG-Verdrag. Het Hof heeft in de zaak
Bodson [23] bepaald dat wanneer een
machtspositie, ook als die is gebaseerd op
een concessie, ertoe leidt dat er een
importbelemmering ontstaat, deze machtspositie in strijd is met artikel 86 EGVerdrag. Dit is bijvoorbeeld ook het geval
als deze machtspositie gevolgen heeft voor
de mogelijkheid van in andere Eid-Staten
gevestigde concurrerende ondernemingen
om de in de betreffende Lid-Staat diensten te verrichten, of wanneer er onredelijke prijzen worden vastgelegd. Het is aan
het Hof om te bepalen of de waterleidingbedrijven beschikken over een machtspositie en, als dit het geval is, of er sprake is
van misbruik.
Een interessante ontwikkeling is dat
momenteel bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag een zaak dient waarin
de verenigbaarheid van de reorganisatieplannen met het Europese recht ter
discussie staat. In dit kader komen de artikelen 30, 52, 86 en 90 HG-Verdrag aan de
orde. Dit lijkt mij een goede gelegenheid
voor de rechtbank, om al dan niet door
een prejudiciële vraag aan het Hof van
Justitie, duidelijkheid te scheppen.
Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat de gevolgen
van de verschillende verdragsartikelen op
de waterleidingsector nog niet met zekerheid vastgesteld kunnen worden.

In de discussie rond de introductie van
competitie binnen deze sector, is wel
gesteld dat concurrentie niet zozeer in de
produktensfeer als wel in de kapitaalsfeer
gezocht moet worden. Mogelijkheden
voor competitie langs grenzen of het
'common carriage model' zouden in de
waterleidingsector gering dan wel economisch niet rendabel zijn [24].
Momenteel lijkt concurrentie om de grootverbruiker en de wijze waarop dit gestalte
wordt gegeven één van de meest boeiende
ontwikkelingen op het gebied van competitie in deze sector [25], Toegang tot
essentiële faciliteiten door derden ('Third
Party Access') kan hierbij een grote rol
gaan spelen. De vraag rijst of dit in de
praktijk ook mogelijk zou zijn; in de energiewereld wordt op TPA immers nogal
terughoudend gereageerd. Alleen op het
gebied van de telecommunicatie wordt er
op dit gebied behoorlijke vooruitgang
geboekt.
In de praktijk lijkt in de drinkwatervoorziening één van de kernproblemen te
liggen bij de vraag welk bedrijf de eindverantwoording draagt in geval er 'Third
Party Access' zou plaatsvinden. Hovendien
kan de verscheidenheid in samenstelling
van het water ook tot problemen leiden.
De volgende vraag is ol\ als 'Third Party
Access' mogelijk zou zijn, waterleidingbedrijven hiertoe gedwongen kunnen
worden door een concurrent. Het is niet
ondenkbaar dat een concurrent die dit af
zou wil dwingen, dit doet door een beroep
op artikel 86 EG-Verdrag. Hij zou daarbij
bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar het
begrip 'essentiële faciliteit' zoals dat is
gebruikt in de Sealink beschikking. Een
andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat
een concurrent de staat aanspreekt op een
inbreuk op artikel 90, lid 1,juncto artikel
59 EG-Verdrag.
De bovenstaande ontwikkelingen geven
aan dat het 'of, 'hoe' en 'wanneer' van
structuurveranderingen in de drinkwatersector moeilijk voorspelbaar zijn. Dit zal
vooral afhangen van de plannen en initiatieven van de Gommissie en de concurrenten. De invoering van de openbare
aanbestedingsprocedure in de watervoorziening lijkt er echter op te wijzen dat ook
in deze sector veranderingen niet uitgesloten zijn.
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