Aanpak vervuilers in het stroomgebied
van Rijn en Maas

Inleiding
In maart 1991 heeft de VEWIN het
VEWIN-Milieuplan (VMP) vastgesteld.
Om de uitvoering van het VMP te
begeleiden c.q. te verrichten werden een
Stuurgroep en een vijftal projectgroepen
ingesteld, waaronder de Projectgroep
Actievere Aanpak Vervuilers. Deze projectgroep kreeg tot taak maatregelen te
ontwerpen die uiteindelijk zouden kunnen
leiden tot een vermindering van belastende verontreinigingen waar de waterleidingbedrijven schade van ondervinden.

Samenvatting
Het aanpakken van vervuilers van water is van groot belang voor het 'schoon'
houden van ons grondwater en van het Rijn- en/of Maaswater dat gebruikt wordt
voor de drinkwatervoorziening. Van groot belang, niet alleen omdat hierdoor
verontreinigingen beëindigd kunnen worden of schade vergoed kan worden, maar
ook omdat het toekomstige vervuilers kan afschrikken.
De mogelijkheden die men daartoe heeft in ons eigen land zijn zelfs niet altijd
even doorzichtig en eenvoudig toe te passen. De zaken waaraan men moet
denken wil een actie effect hebben, zijn talrijk en zeker niet alleen van juridische
aard. Dat dit nog moeilijker wordt als men vervuilers in hun land van herkomst Zwitserland, Frankrijk, Duitsland of België - wil aanpakken spreekt voor zich.

Aft. 1 - Hetstroomgebiedvan de Maas.
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Eén van de aandachtspunten van deze
projectgroep was het entameren van een
onderzoek naar de van toepassing zijnde
relevante water- en milieuwetten en de
daaraan inherente regelgeving voor het
beheer van grond- en oppervlaktewater in
het Rijn- en Maasstroomgebied (Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, België en
Nederland), bestemd voor de bereiding
van drinkwater, om de waterleidingbedrijven inzicht te geven in de mogelijkheden voor kostenverhaal op vervuilers.
Van zulke gerechtelijke acties tot kostenverhaal kan een grote preventieve invloed
uitgaan. Dit is van belang nu in de
toekomst voor de bereiding van drinkwater in ons land meer en meer van
oppervlaktewater gebruik zal moeten
worden gemaakt.
Het onderzoek werd verricht door drs.
W.D. Droogsma en prof. mr. J. Wessel
van het RBA Centrum voor rivier en
stroomgebiedbeheer, FU Delft. Het RBA
Centrum is een multidisciplinair
onderzoekcentrum dat zich vooral richt op
de juridisch-bestuurlijke problematiek van
de grensoverschrijdende rivieren en daarbinnen op de bovenstroomse en benedenstroomse relaties en de land-water relaties.
Doel van deze bijdrage is de in het onderzoek betrokken problematiek voor een
breder publiek uiteen te zetten. Ook zal
worden aangegeven hoe de waterleidingbedrijven met de resultaten van dit
onderzoek om kunnen gaan.
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De vragen
Waar kan een waterleidingbedrijf als het
schade heeft geleden door bijvoorbeeld
een verontreinigende lozing in Zwitserland
een procedure aanspannen om schadevergoeding te krijgen? In Zwitserland,
waar de schade is veroorzaakt? Zo ja, bij
welke rechter kan men dan een procedure
starten: bij een burgerlijke rechter, een
administratieve rechter of bestaat er
misschien nog een andere optie? En
hoeveel tijd tussen het ontstaan van de
schade en het aanspannen van een

procedure mag er zijn, opdat de eis nog
ontvankelijk is? Bestaat er een verplichting een advocaat in de arm te
nemen? Is er een verjaringstermijn?
Of toch liever een procedure in Nederland,
waar het bedrijf immers de schade heeft
geleden? En, stel dat de Nederlandse
rechter bevoegd is te bepalen dat het
Zwitserse bedrijf een bedrag X moet
betalen, wat voor garanties zijn er dan dat
het Zwitserse bedrijf ook werkelijk zal
betalen? Hoe kan het daartoe worden
gedwongen?

Aß. 2 -Hetstroomgebiedvan deRijn.
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Al dit soort vragen komen aan de orde als
een waterleidingbedrijf te lijden heeft van
een acute waterverontreiniging. De
antwoorden op deze vragen zijn zeker niet
altijd even eenvoudig te vinden.
Hieronder wordt de daaraan verbonden
problematiek stapsgewijs behandeld.
a. Allereerst moet men naar het internationale privaatrecht kijken, dat
antwoorden verschaft op vragen als: in
welk land kan ik mijn recht halen, welk
recht kan worden toegepast en wordt de
uitspraak van de rechter ook daadwerkelijk uitgevoerd?
b. Daarna kijkt men op nationaal niveau,
waar zal blijken dat er meer mogelijkheden zijn dan slechts de eis tot schadevergoeding.
c. Van belang is ook kennis over de
waterwetgeving in het land waar de
procedure gestart wordt, want men moet
immers weten of de bewuste verontreiniging in strijd is met de daar geldende
wetgeving. Zonder deze informatie heeft
het niet eens zin actie te ondernemen.
d. In dit kader is de regelgeving van de
Europese Gemeenschappen (EG) op het
terrein van de waterbescherming
eveneens relevant, daar zij effecten heeft
op de nationale regelgeving.
e. En tenslotte rijst de vraag hoe een
waterleidingbedrijf in een concrete situatie
moet handelen.
Kostenverhaal in Nederland of in het
buitenland?
Waar heeft een Nederlands gedupeerd
bedrijf in geval van een buitenlandse
vervuiling mogelijkheden zijn recht te
halen? Ofwel: waar kan men schadevergoeding verkrijgen?
Van grote relevantie voor het antwoord op
deze vraag is het alom bekende proces
tegen de Franse Kalimijnen. Al in 1974
stelden de Stichting Reinwater en een
aantal Nederlandse tuinders een actie in
bij de Rotterdamse rechtbank tegen de
Mines Domaniales de Potasse d'Alsace'
(de 'Franse kalimijnen') - een Frans
staatsbedrijf, dat de grootste en meest
eenvoudig te identificeren bron van
vervuiling door zout van de Rijn was. De
eisers vroegen de rechtbank te verklaren
dat de lozingen van zout door de Franse
kalimijnen onrechtmatig waren en eisten
schadevergoeding voor de schade geleden
door de tuinders.
In deze zaak werd de schade veroorzaakt
in Frankrijk door de Franse kalimijnen, de
schade werd geleden in Nederland door
de tuinders.
Was de rechtbank Rotterdam bevoegd om
van de vordering kennis te nemen of had
een Franse rechtbank van deze zaak
kennis moeten nemen?
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Binnen de Europese Gemeenschappen
heeft het EEG Bevoegdheids-, Erkennings- en Executieverdrag van 1968
(kortweg: EEX-verdrag) werking. Dit
verdrag regelt onder meer de rechterlijke
bevoegdheid in het land waar een
procedure gevoerd wordt en biedt
waarborgen voor de uitvoering van zo'n
rechterlijke uitspraak.
Eén van de bevoegdheidsregels van het
EEX-verdrag, die in het geval van grensoverschrijdende watervervuiling van
belang is,is neergelegd in art. 5 sub 3
EEX:
'De verweerder, die zijn woonplaats heeft
op het grondgebied van een verdragsluitende partij, kan in een andere
verdragsluitende staat voor de navolgende
gerechten worden opgeroepen:
3. ten aanzien van verbintenissen uit
onrechtmatige daad: voor hetgerechtvande
plaats waar hetschadebrengendefeit zichheeft
voorgedaan;... (cursivering toegevoegd).
De rechtbank verklaarde zich bij vonnis
van 12mei 1975onbevoegd om van de
vordering tegen de Franse kalimijnen
kennis te nemen, omdat immers 'de plaats
waar het schadebrengend feit zich heeft
voorgedaan' in Frankrijk gelegen was en
daarom de Franse rechter bevoegd zou
zijn.
De Stichting Reinwater en de tuinders
gingen van deze beslissing in hoger
beroep bij het Gerechtshof te Den Haag.
Het Hof te Den Haag vroeg vervolgens
aan het Hof vanJustitie van de EG een
prejudiciële beslissing 1 over de vraag of
onder 'plaats waar het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan' moet worden
verstaan 'de plaats waar het schadefeit
zich heeft voorgedaan' (de schade is
ingetreden of opgetreden) danwei 'de
plaats waar het feit dat de schade tot
gevolg had is gepleegd' (waar de
handeling is verricht of nagelaten).
Het Hof vanJustitie van de EG deed in
deze zaak een uitspraak die vooral voor
milieudelicten als de onderhavige van
groot belang is:
'in geval de plaats waar zich een feit heeft
voorgedaan dat een aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad kan meebrengen, en
de plaats waar door dit feit schade is
ontstaan, niet samenvallen, moet de
uitdrukking 'plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan' in
art. 5 sub 3 aldus worden verstaan dat
zowel deplaats waar deschadeis ingetreden
alsdeplaats van deveroorzakende gebeurtenis
is bedoeld (cursivering toegevoegd).
1
Datwilzeggen een beslissing ten aanzien van
een rechtsvraag, voorafgaande aande uitspraak
over de hoofdvragen.

Hieruit volgt dat de verweerder ter keuze
van de verzoeker kan worden opgeroepen
voor de rechter hetzij van de plaats waar
de schade is ingetreden, hetzij van de
plaats van de veroorzakende gebeurtenis
die aan de schade ten grondslag ligt'.
Het Hof geeft het slachtoffer dus de
mogelijkheid van keuze tussen de rechter
van de plaats waar de onrechtmatige daad
werd gepleegd of de plaats waar de
gevolgen van de onrechtmatige daad zich
voordoen.
Voor Zwitserland ligt de situatie anders,
daar het geen deel uitmaakt van de
Europese Gemeenschappen en als gevolg
daarvan ook niet onder de werking van
het EEX-verdrag valt. Ook al kent het
Zwitserse recht de mogelijkheid van keuze
voor het slachtoffer, in het verleden
vormde artikel 59van de Zwitserse
grondwet (BV) een belemmering, omdat
het de tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen tegen Zwitserse ingezetenen
verbood. Dit obstakel is inmiddels echter
opgeheven door het EEG-EVA-Parallelverdrag, dat op 1januari 1992in werking
is getreden. Dit verdrag bevat bepalingen
die sterk op het EEX georiënteerd zijn en
doet de belemmering van artikel 59BV
voor de onrechtmatige daad teniet,
waardoor in feite de weg voor vrij verkeer
van vonnissen is vrij gemaakt.
Schadevergoeding: niet de enige
mogelijkheid
De weg naar de burgerlijke rechter en de
daarbij, als vanzelfsprekend aangenomen,
horende eis tot schadevergoeding is niet
de enige vordering die een door watervervuiling benadeelde kan stellen.
Het burgerlijke recht heeft meer mogelijkheden dan alleen de vordering tot schadevergoeding. Via een burgerlijke procedure
kan bijvoorbeeld ook gevraagd worden
om een verbod nogverdere schadetoebrengende activiteiten te verrichten of
om herstel van het beschadigde in de
oude toestand.
In sommige gevallen kunnen mogelijkheden buiten het burgerlijke recht tot een
oplossing leiden en biedt het bestuursrecht soelaas voor het slachtoffer of heeft
hij perspectieven binnen het strafrecht.
Bij een binnenlandse vervuiling kan een
overheidsorgaan de bevoegdheid hebben
bestuursdwang toe te passen, een
dwangsom op te leggen of een vergunning
in te trekken.
De bestuursdwangbevoegdheid houdt in
dat het overheidsorgaan waaraan deze
bevoegdheid is toegekend, het recht heeft
om wettelijke voorschriften of krachtens
die voorschriften gestelde verplichtingen
te handhaven door het toepassen van
feitelijke maatregelen. De dwangsom kan

opgelegd worden in de gevallen dat het
bestuursorgaan vindt dat dit passender is
dan bestuursdwang. Daarnaast kan,bij
wijze van sanctie, een bestuursorgaan een
vergunning (geheel of gedeeltelijk)
intrekken als een inrichting niet overeenkomstig de vergunning is opgericht ofin
werking is,of als vergunningsvoorschriften
of algemene regels worden overtreden.
Deze mogelijkheden zijn instrumenten in
handen van het bestuur, maar een door
watervervuiling benadeelde kan het
bestuur ertoe bewegen deze bevoegdheden uit te oefenen.
Daarnaast heeft de benadeelde de
mogelijkheid zelf actie te ondernemen
tegen beslissingen van een bestuursorgaan. Te denken valt aan een beslissing
over het toekennen van een lozingsvergunning aan een verontreinigend
bedrijf. Nadat een bedrijf een vergunning
heeft aangevraagd, wordt - onder de
nieuwe Wet milieubeheer die gedeeltelijk
in 1993in werking zal treden - deze
aanvraag tegelijk met de ontwerpbeschikking van het overheidsorgaan
bekend gemaakt. Hierna kan men, binnen
een bepaalde termijn, zijn bezwaren tegen
de vergunning indienen. De consequentie
van het indienen van bezwaren kan zijn
dat de vergunning niet verstrekt wordt.
Bij strafrechtelijke procedures heeft het
Openbaar Ministerie het monopolie van
vervolging: het bepaalt of er een strafproces wordt aangespannen en wat daarin
wordt ten laste gelegd. Als benadeelde
door een vervuiling, die op grond van
relevante wettelijke bepalingen zoals te
vinden in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming of het Wetboek van Strafrecht als
een delict is aan te merken, kan men
echter ook een rol spelen in het strafrecht.
Ten eerste is een ieder bevoegd aangifte
te doen van een vermoedelijk strafbaar
feit.
Ten tweede kan men als benadeelde,
evenals iedere belanghebbende, beklag
doen over niet-vervolging. Dit wil zeggen
dat beklag gedaan kan worden bijhet
Gerechtshof wanneer een strafbaar feit
niet vervolgd wordt. Het Hof kan dan
bevelen dat de vervolging alsnog plaats
moet vinden, of kan zo'n bevel wegens
strijd met het algemeen belang achterwege laten.
Ten derde bestaat de optie zich te voegen
in een lopend strafproces. Deze mogelijkheid komt erop neer dat men niet via de
burgerlijke rechter de veroordeling van de
(door de strafrechter schuldig bevonden)
dader tot schadevergoeding hoeft te
vorderen. Men kan zich tijdens het strafproces reeds tot de strafrechter wenden
met het verzoek de verdachte in geval van
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schuldigverklaring te veroordelen tot het
vergoeden van de geleden schade.
Welke juridische weg het schadelijdend
waterleidingbedrijf het best kan kiezen
hangt onder meer af van het resultaat dat
het bedrijf met actief optreden wil
bereiken. Dit hoeft zeker niet alleen
schadevergoeding te zijn, maar ook
varianten als algemene preventie, vermindering van dreigend gevaar, stopzetten
c.q. verminderen van actuele vervuiling en
bijvoorbeeld sanering kunnen doeleinden
van een juridische actie zijn. Afhankelijk
van het beoogde doel moet een actiestrategie ontwikkeld worden en de daarbij
in te zetten processuele instrumenten
moeten daarop worden afgestemd.
Is een lozing in water onrechtmatig?
Een positief antwoord op deze vraag kan
niet zonder meer gegeven worden. Hiervoor is kennis van de wetgeving in de
diverse Rijn- en Maasoeverstaten vereist.
Zwitserland
In Zwitserland wordt de bescherming
tegen verontreiniging van oppervlaktewater gereguleerd door het 'Bundesgesetz
über den Schutz der Gewässer' van 1991,
dat in 1993 in werking zal treden.
Deze wet heeft als doel a/het oppervlakte- en grondwater tegen nadelige
invloeden te beschermen en daardoor
onder meer de gezondheid van mensen,
dieren en planten te waarborgen en het
gebruik van drinkwater veilig te stellen.
Om dit doel te bereiken legt deze wet
enige verplichtingen en verboden op. Een
ieder is bijvoorbeeld verplicht om alle,
naar omstandigheden en volgens de
huidige stand van de techniek, mogelijke
zorgvuldigheid in acht te nemen, om
nadelige effecten op het water te
voorkomen.
Van groter belang is"het lozingsverbod in
de wet. Het is verboden stoffen, die het
water kunnen verontreinigen, direct of
indirect in het water te brengen. Deze
stoffen mogen bovendien niet bij een
water opgeslagen worden als daardoor
een concreet gevaar voor verontreiniging
van het water ontstaat. De centrale overheid bepaalt welke stoffen onder het
lozingsverbod vallen.
Ook bevat de wet de verplichting vervuild
water te zuiveren. Wil men zulk vervuild
water lozen of weg laten sijpelen, dan
heeft men een vergunning van de
kantonnale overheid nodig.
Frankrijk
Ook Frankrijk heeft vrij recent een nieuwe
wet voor de bescherming tegen verontreiniging van water gekregen: de 'Loi n°
92-3 du 3 janvier 1992 sur 1'eau'. Doel van
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deze wet is de bescherming en het behoud
van water (oppervlakte-, grondwater en
territoriale wateren) met het oog op de
verschillende gebruiksmogelijkheden. Dit
wil zeggen dat de wet waarborgen wil
geven voor: het vrije stromen van water;
de bescherming tegen overstromingen;
het in stand houden van het aquatisch
systeem; de drinkwatervoorziening; de
bescherming van de kwaliteit van het
water tegen vervuiling; de optimale
watervoorraad in tijden van schaarste en
de eisen die de landbouw, industrie,
visserij, recreatie, watersport en alle
andere legaal uitgevoerde menselijke
activiteiten stellen.
Ook deze Franse wet kent een lozingsverbod van verontreinigende stoffen.
Lozingen zijn alleen toegestaan als de
lozer een vergunning bezit.
Welke stoffen verontreinigend zijn, wordt
niet door de centrale overheid bepaald.
Het waterkwaliteitsbeheer in Frankrijk
gebeurt grotendeels door speciaal
ingestelde organen. Er zijn zes stroomgebiedcorporaties, bassins genaamd,
gecreëerd. Vier van deze bassins zijn
georganiseerd rond de belangrijkste
Franse rivieren zoals de Loire, de Rhône,
de Garonne en de Seine, en twee
omvatten kleinere gebieden of delen van
grensoverschrijdende rivieren. Op het
niveau van een bassin functioneert onder
andere het 'Comité de Bassin', een adviesorgaan dat bestaat uit belanghebbenden
(gebruikers, vertegenwoordigers van
lagere overheden in het bassin en door
de Staat aangewezen personen). Dit
Comité' stelt, in samenwerking met de
'Conseil Régional' - het parlement van de
regio - en de 'Conseil Général - het
parlement van het departement (een
aantal departementen bij elkaar vormt een
regio), een schema vast waarin onder
meer de waterkwaliteitsdoelstellingen zijn
neergelegd. De bassins proberen onderling tot een afstemming van hun waterkwaliteitsdoelstellingen in de schema's te
komen. Tot nu toe zijn deze doelstellingen
echter slechts op enkele parameters
gebaseerd, wat inhoudt dat zeer veel
belangrijke verontreinigende stoffen
ontbreken en aldus niet onder het lozingsverbod vallen.
Duitsland
In Duitsland functioneert op Bondsniveau
het 'Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts' (Wasserhaushaltsgesetz - WHG).
Daarnaast zijn er ook voor elk Bondsland
aparte landelijke 'Wasserhaushaltsgesetze'
(LWG). Deze wetten zijn gemodelleerd
naar het bondstatelijke WHG. Zij kunnen
bepaalde kleine wateren, die qua nut voor
de waterhuishouding niet van groot

belang zijn, uitsluiten van de werking van
het WHG. Voor deze specifieke wateren
kunnen in de LWG voorschriften gegeven
worden ter invulling van bepaalde
terreinen, zoals bijvoorbeeld de eigendom
van de wateren, het geldingsbereik en de
waterindeling.
Wat betreft de regelgeving voor de
bescherming van water tegen verontreiniging is de W H G van betekenis. Deze
wet beoogt het beheer van de wateren
- oppervlakte-, kust- en grondwater als deel van het leefmilieu, in overeenstemming te brengen met het algemeen
belang en het particulier gebruik. Ook
heeft het als doel elke vermijdbare schade
te voorkomen.
In principe behoeft elk gebruik van een
water een vergunning, dus niet alleen de
lozingen van bepaalde stoffen vallen
onder een vergunningenregime. Een
lozingsvergunning mag alleen verleend
worden als de hoeveelheid van schadelijke
stoffen in een lozing - onafhankelijk van
de kwaliteit van het ontvangende water maar zo klein is, als mogelijk is bij het
minimale algemeen erkende niveau van
de techniek.
De centrale overheid bepaalt welke
stoffen schadelijk zijn.
België
Door de Belgische vorm van federalisme
is de Belgische wetgeving niet erg
doorzichtig.
Al sinds 1970 werd in België gewerkt aan
het proces van federalisering, dat er op
termijn toe geleid heeft dat elke regio
eigen institutionele structuren heeft
gekregen. Er werden drie gemeenschappen (de Franse, de Vlaamse en de Duitse
gemeenschap) en drie gewesten (het
Waalse gewest, het Vlaamse gewest en het
Brusselse gewest) gecreëerd. De gewesten
werden bevoegd voor een aantal zaken,
zoals het milieu, waarvoor ze aan het
centrale Belgische gezag geen verantwoording meer hoefden af te leggen. Voor
de bescherming van het oppervlaktewater
had dit tot gevolg dat er één centrale wet
was, de Wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewater
tegen verontreiniging. Deze wet is nog
steeds van toepassing, maar heeft belangrijke wijzigingen ondergaan door decreten
van het Vlaamse gewest en het Waalse
gewest. Voor het Vlaamse gewest is dit het
Decreet van 23 december 1980 houdende
aanvulling van de Wet van 26 maart 1971
met bijzondere bepalingen eigen aan het
Vlaamse gewest. De Verordening inzake
de bescherming van het oppervlaktewater
tegen vervuiling van 7 oktober 1985 geldt
voor het Waalse gewest.
Doel van zowel de wet als de decreten is
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de bescherming tegen verontreiniging van
de wateren - dat wilzeggen het openbaar
hydrografisch net en de territoriale zee.
Vervuiling van particuliere wateren valt
buiten de werking van de regelingen enis
een zaak van burgerlijk recht.
Het is verboden voorwerpen of stoffen in
de openbare oppervlaktewateren te
werpen, er verontreinigende stoffen in te
lozen of er gassen in te brengen. Alleen
lozing van afvalwater met een lozingsvergunning is toegestaan. Ook ishet
verboden vaste of vloeibare stoffen te
deponeren op een plaats, waar ze door
een natuurlijk verschijnsel in het water
terecht kunnen komen.
De wet en decreten geven de normen aan
waaraan afvalwater moet voldoen bij
lozing.
Nederland
Voor de bescherming van oppervlaktewater heeft Nederland de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Doel
van deze wet is het bestrijden en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren (kwaliteitsbescherming)
met het oogop de verschillende functies
die deze wateren in onze samenleving
vervullen.
Het belangrijkste instrument van deWVO
ter bereiking van dit doel is het lozingsverbod. Het isverboden zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigde of
schadelijke stoffen, ongeacht hun vorm, in
oppervlaktewater te brengen. Door het
vergunningstelsel kan de waterkwaliteitsbeheerder de lozingen, wanneer
aanvaardbaar, reguleren door het stellen
van voorschriften. Deze voorschriften
betreffen onder andere de aard en de
hoeveelheid van de afvalstoffen die inhet
afvalwater mogen voorkomen.
Bij Algemene Maatregelen van Bestuur
kunnen voor bepaalde stoffen emissiegrenswaarden vastgesteld worden. Deze
grenswaarden kunnen betrekking hebben
op de hoogst toelaatbare concentratie en
de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid
van een stof.
Vergelijking
In eerste instantie lijken de waterbeschermingswetten van de afzonderlijke
landen niet veel te verschillen: de
doeleinden en het bereik van de wetten
komen grotendeels overeen; alle hebben
een lozingsverbod en een vergunningsplicht.
Wanneer echter bepaalde facetten naast
elkaar worden gezet, blijken er toch wel
enige verschillen te zijn.
Ten eerste omvat het bereik van de
wetten al het grond- en oppervlaktewater,
echter met uitzondering van België en

Nederland. In België blijft de strekking
van de wet beperkt tot het openbaar
hydrografisch net en in Nederland zijn er
afzonderlijke wetten voor oppervlaktewater en grondwater.
Ten tweede is er verschil op het punt van
de lozingsverboden en de vergunningsplichten. In Zwitserland is het bijvoorbeeld verboden stoffen, die het water
kunnen verontreinigen, direct of indirect
in het water te brengen. Deze stoffen
mogen bovendien niet bij een water
opgeslagen worden als daardoor een
concreet gevaar voor verontreiniging van
het water ontstaat. In Zwitserland bepaalt
de centrale overheid voorts welke stoffen
onder het lozingsverbod vallen. In
Frankrijk zijn lozingen alleen toegestaan
als de lozer een vergunning bezit. Welke
stoffen verontreinigend zijn, wordt niet
door de centrale overheid bepaald. Het
'Comité de Bassin' stelt, in samenwerking
met de 'Conseil Régional' en de Conseil
Général, een schema vast waarin onder
meer de waterkwaliteitsdoelstellingen zijn
neergelegd. In Duitsland behoeft elk
gebruik van een water een vergunning,
dus niet alleen de lozingen van bepaalde
stoffen vallen onder een vergunningenregime. De centrale overheid bepaalt
welke stoffen schadelijk zijn. In België is
het verboden voorwerpen of stoffen in de
openbare oppervlaktewateren te werpen,
er verontreinigende stoffen in te lozen of
er gassen in te brengen. Alleen lozing van
afvalwater met een lozingsvergunning is
toegestaan. Ook is het verboden vaste of
vloeibare stoffen te deponeren opeen
plaats, waar ze op natuurlijke wijze inhet
water terecht kunnen komen; de wet en
decreten geven de normen aan waaraan
afvalwater bij lozing moet voldoen. En in
Nederland is het verboden zonder
vergunning afvalstoffen, verontreinigde of
schadelijke stoffen, ongeacht hun vorm, in
oppervlaktewater te brengen. Bij Algemene Maatregelen van Bestuur kunnen
voor bepaalde stoffen emissie-grenswaarden vastgesteld worden. Die grenswaarden kunnen betrekking hebben op de
hoogst toelaatbare concentratie en de
hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid
van een stof.
De rol van de Europese
Gemeenschappen
Op wat voor manier kunnen de Europese
Gemeenschappen invloed uitoefenen op
het watervervuilingsbeleid van deLidStaten?
De Europese Gemeenschappen kennen
een systeem van kwaliteitsdoelstellingen
en een stelsel van emissienormen.
Kwaliteitsdoelstellingen zijn gebaseerd op
de gewenste kwaliteit van de ontvangende

omgeving en emissienormen leggen
maximale hoeveelheden van gevaarlijke
stoffen vast die geloosd mogen worden in
het water. Deze waterkwaliteitsdoelstellingen en emissienormen zijn neergelegd
in richtlijnen. Een richtlijn geeft een te
bereiken resultaat aan voor de Lid-Staten
waarvoor zij bestemd is en verplicht de
Eid-Staten het voorgeschreven resultaat in
hun wetgeving op te nemen. DeEidStaten mogen zelf bepalen op wat voor
wijze zijdat resultaat willen bereiken, mits
die wijze bindend is.
De EG heeft op het waterkwaliteitsbeleid
aldus niet een directe invloed, maar een
indirecte. Zij schrijft weliswaar voor water
moet gaan gebeuren, maar de Lid-Staten
hebben enige vrijheid in de uitvoering.
De waterleidingbedrijven nemen actie
Wanneer een waterleidingbedrijf
constateert dat het schade heeft geleden,
die aan een duidelijk aanwijsbare oorzaak
kan worden toegerekend, moet het
terzake van de mogelijkheden voor
procesvoering advies vragen aan zijn
bedrijfsjurist. Deze zal onder meer aan de
hand van de in de rapportage vervatte
checklist nagaan of er enige kans op
verhaal van de schade bestaat. De kans
van slagen bij een verhaalsactie is zeker
niet alleen afhankelijk van juridische
kennis, maar ook van technische kennis
omtrent bijvoorbeeld oorzakelijke
verbanden, vrachten en concentraties,
metingen en meetprocedures.
Wanneer tot een procedure wordt
besloten is het raadzaam na te gaan of
er meerdere gedupeerden zijn, zodat
gezamenlijke actie kan worden ondernomen. Ookis denkbaar dat instanties die
een ander belang hebben samen met
drinkwatermaatschappijen procederen.
Een voorbeeld van zo'n collectieve actie is
die van de haven van Rotterdam en
waterleidingbedrijven zoals onlangs in het
kader van de Maasvervuiling is overeengekomen.
Maar welke Nederlandse instantie het
proces ook voert en voor welke rechter
het proces ook plaatsvindt, steeds verdient
het aanbeveling terzake een deskundige in
te schakelen, vooral wanneer menmet
buitenlands recht te maken heeft. Immers
niet alleen onze waterwetgeving en ons
procesrecht zitten volvoetangels en
klemmen. En tenslotte is het de bedoeling
dat de vervuilers vooral stevig worden
aangepakt.
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