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Juridische aspecten vanomvangrijke
verontreinigingen inhetleidingnet

—na oplossing van het probleem vindt ook
hier een evaluatie plaats.

Voordrachtgehoudenop 12oktober 1982te
Utrecht tijdensdelezingendag vande VWN
over 'Omvangrijke verontreinigingen inhet
leidingnet'.

III. De normale lijn-organisatie
De bestaande verantwoordelijkheden en
regels blijven bestaan.
Afhankelijk van het probleem kunnen aanvullende regels worden gemaakt; deze
worden dan schriftelijk vastgesteld.
Een vorm van coördinerend overleg tussen
de lijnchefs of op uitvoerend niveau kan
gewenst zijn en wordt dan tot stand gebracht.
Het isde bedoeling dat op basis van ervaring
wordt gehandeld. Dit betekent dat per soort
geval een draaiboek ofeen ideaalbeschrijving
gemaakt wordt, op basiswaarvan bij toekomstige gevallen gewerkt kan worden.
Afhankelijk van de actuele situatie kan van
de ene naar de andere vorm van aanpak
worden overgegaan.
De directie beslist hierin, alof niet op
voorstel van een lijnchef of de leider van een
groep.
Slot
Van essentieel belang blijft evenwel een
juiste analyse vande beginsituatie. Inhet
Scheepvaartkwartier zijn—weliswaardoor
verklarende omstandigheden—meerdan2
dagen voorbijgegaan, voordat de gebeurtenissen alseen rampwerden ervaren.
De eerstelijnstaxateur vantoen isniet verder
gekomen danhetvaste stramien:erwaren
klachtenoverbruinwater,erwasindenaaste
omgeving aan het leidingnet gewerkt enhet
bruinewaterzouduswelroestzijnendaarom
werd ergespuid.Meer niet.
Achteraf moest worden toegegeven, dathet
watertochwelergvieswasgeweest;erisgeen
licht bijhemgaan brandenenhijheeft het
vaste patroon aangehouden en gebaande
wegen bewandeld.
Helaas komt ditmaaral tevaakvoorenik
zou nog een heel relaaskunnen ophangen
overhetlevendighoudenvandekennisende
vaardigheden vanhet personeel (uitermate
belangrijk) maardetijdlaatditniet toe.
Ikwildaaromafronden meteenspreukdieik
uit Amerika hebmeegenomen endiemijerg
aansprak, nl.deze:
Doing
Things the
way they have
always been done
is a Dangerous
SUBSTITUTE
for Thinking
Ik hoop dat deze spreuk ook z'n weg gaat
vinden in uw bedrijven.
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Hiervoor isreeds gewezen op de verplichting
de inspecteur onverwijld op de hoogte te
stellen, indien de leveringsplicht ex artikel 4
vandeWaterleidingwet nietwordt nageleefd.
Een tweede aspect betreft de aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid heeft twee kanten:
in de eerste plaats de strafrechtelijke
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aansprakelijkheid. Hiervan spreekt men,
wanneer een strafbaar feit isbegaan. In de
tweede plaats iser civielrechtelijke
aansprakelijkheid. Ter voorkoming van
misverstanden, dit heeft niets te maken met
weg- en waterbouw.
Civielrechtelijke ofwel burgerrechtelijke
aansprakelijkheid houdt in de verplichting
om geleden schade te vergoeden. Voor de
behandeling van dit onderwerp zijn beide
aspecten van belang.
Het strafrechtelijk aspect isvoor de praktijk
minder belangrijk dan de civiele aansprakelijkheid. Het isechter wel zo spectaculair,
zeker in het licht van de kwestie Deurne.
In artikel 172van het Wetboek van Strafrecht
isstrafbaar gesteld 'het aanbrengen van stof
in een put, pomp, bron of drinkwaterinrichtingbestemd voorgezamenlijk gebruik,
wetende dat daardoor het water voor het
leven of de gezondheid schadelijk wordt'.
Een juridische volzin. Technici zouden
eenvoudigweg zeggen: 'vergiftiging van
water isstrafbaar'. Op dit misdrijf staat
overigens maximaal 15 jaar gevangenisstraf.
Dit is niet mis, alsmen bedenkt, dat
bijvoorbeeld voordiefstal maximaal4jaaren
voor mishandeling maximaal 2jaar kan
worden opgelegd. Voor het vergiftigen van
water kan zelfs levenslang worden opgelegd
indien alsgevolg hiervan iemand overlijdt.
In het Deurnese geval speelt dit artikel niet.
Toevoeging van limonadesiroop maakt het
water immers nog niet schadelijk voor de
gezondheid. Bovendien beperkt dit artikel de
strafbaarheid tot hetaanbrengen vaneenstof
in een put, pomp, bron of drinkwaterinrichting. In Deurne werd de siroop inde
leidinggegoten. Het isdevraagofeen leiding
wel alseen drinkwaterinrichting kan worden
beschouwd. Ik denk van niet.
Meer mogelijkheden voor vervolging in een
situatie àlaDeurne biedtwellicht artikel 35 1

van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel
stelt strafbaar het opzettelijk vernielen,
beschadigen of onbruikbaar maken van o.a.
waterleidingen tenalgemenen nutte. Volgens
de Hoge Raad isook sprake van onbruikbaarmaking, wanneer tijdelijk geen gebruik
kan worden gemaakt van een voorwerp voor
het doel, waarvoor het isbestemd. Hoewel
voor dit misdrijf ten hoogste drie jaar
gevangenisstraf kan worden gegeven, lijkt
een dergelijke straf voor de Deurnese
deugnieten toch voldoende.
Wanneer in de Deurnese affaire geen vervolging zou zijn ingesteld, bijvoorbeeld door
laksheid van het Openbaar Ministerie, dan
had de directie van het betrokken waterleidingbedrijf de mogelijkheid gebruik te
maken van artikel 12van het Wetboek van
Strafvordering. Dit artikel geeft de belanghebbende namelijk hetrecht het Gerechtshof
te verzoeken de Officier van Justitie te
gelasten tot vervolgingovertegaan.Ook hier
moet eenjuridische klipworden omzeild. Dit
recht isnamelijk beperkt tot de kring van
belanghebbenden. Het isde vraag of het
waterleidingbedrijf daartoe wel kan worden
gerekend. Blijkens de Memorie van Toelichting isdit recht beperkt tot belanghebbenden en niet aan iedereen toegekend
om te voorkomen dat het Gerechtshof te
zwaar zou worden belast. De wetgever duldt
geen luiheid van het Openbaar Ministerie,
maar wil anderzijds voorkomen dat de leden
van het Hof overwerkt raken!
Misschien ishet ietseen dergelijke bepaling
als voor het Hof geldt ook inonze rechtspositieregelingen vast te leggen.
Ik ga over tot bespreking van het tweede
aspect: de vergoeding van schade alsgevolg
van levering van verontreinigd water.
Schadelijdende partij isin de eerste plaats de
verbruiker. Daarnaast zal ook het waterleidingbedrijf schade ondervinden.
Eerst iets over de schade van de verbruiker.
De vraag die u het meest zal interesseren is
natuurlijk of het waterleidingbedrijf
aansprakelijk isvoor de schade van de
verbruiker. Het antwoord hierop iste vinden
in de leveringsvoorwaarden van uw bedrijf.
Deze leveringsvoorwaarden regelen namelijk
de verhouding tussen de verbruiker en het
waterleidingbedrijf. Bijmijn weten kennen
alle waterleidingbedrijven in hun leveringsvoorwaarden de aansprakelijkheidsregeling
uit het VEWIN-model.
Volgens deze regeling ishet waterleidingbedrijf nimmer aansprakelijk voor schade
van bedrijven alsgevolg van levering van
verontreinigd water (bijv. de schade als
gevolg van produktieverlies). Voor privépersonen ligt dit anders. Indien zijalsgevolg
van het verontreinigde water schade
ondervinden (medische kosten, inkomstenderving), dan ishet waterleidingbedrijf
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daarvoor wel aansprakelijk, tenzij het bedrijf
aannemelijk maakt, dat het aan de schade
geen schuld heeft. In het VEWIN-model is
deze aansprakelijkheid overigens begrensd.
Een verbruiker kan per geval niet meer dan
ƒ 2.500 —krijgen, terwijl alle verbruikers
tezamen per geval maximaal ƒ 2.000.000kunnen ontvangen.
In een geval van verontreiniging ishet dus
voor het waterleidingbedrijf zaak aan te
tonen dat het geen schuld heeft, omdat het
anders aansprakelijk is,althans voor schade
van personen.
Bij van buitenaf komende verontreinigingen
ismen niet geneigd te denken aan schuld bij
het waterleidingbedrijf. 'Van buitenaf
suggereert immers een handelen van derden.
Echter ook in de gevallen, waar derden de
verontreiniging veroorzaken, kan het waterleidingbedrijf wel degelijk schuld of
medeschuld hebben en dus (mede) aansprakelijk zijn.
Ik noem u enkele voorbeelden:
—het waterleidingbedrijf heeft verzuimd de
nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;
—na het bekend worden van de verontreiniging isdoor het waterleidingbedrijf niet
juist opgetreden (fittersploeg iste laatoppad
gestuurd, verkeerde adviezen zijn aan de
verbruikers gegeven; de verbruikers zijn
onvoldoende gewaarschuwd dat er wat misis
enz.).
Of het waterleidingbedrijf in een voorkomend gevalschuld heeft zal kunnen
worden vastgesteld door het instellen vaneen
onderzoek.
Dejuristheeft erbelangbij, datde resultaten
van het onderzoek ineen rapport worden
vastgelegd, zodat hijdit rapport tegenover
derden (in het algemeen gedupeerden) kan
gebruiken. Wil het rapport tegenover hen
voldoende overtuigingskracht hebben, dan
zal er sprake moeten zijn van een gedegen,
deskundig, objectief onderzoek. Zeker bij
calamiteiten moet daarom worden overwogen
bij een dergelijk onderzoek deskundigen van
buitenaf te betrekken. Deze deskundigen
kunnen dan ook het technisch rapport
schrijven. Onze technische medewerkers
zullen hiertegen vermoedelijk geen bezwaar
hebben. Want ik heb weleens de indruk dat
het schrijven van rapporten door technici
veelal niet wordt beschouwd alseen geliefkoosde bezigheid. Bij hulp van buiten dient
ook gedacht te worden aan de politie.
Daarvoor zijn de volgende redenen aan te
geven:
—de politie kan zich toegang verschaffen,
waar dit het waterleidingbedrijf niet lukt;
—de politie heeft meer ervaring met het
horen van getuigen;
—het procesverbaal van politie wordt
opgemaakt onder ambtseed. Ditbetekent dat
het een zekere bewijskracht heeft, hetgeen

van belang isvoor een eventuele gerechtelijke procedure.
Nu zoals we gezien hebben het waterleidingbedrijf in bepaalde gevallen aansprakelijk is
voor de schade ishet van groot belang deze
aansprakelijkheid te dekken door het
afsluiten vaneen verzekeringsovereenkomst.
Mijn belangrijkste adviesaanuisdanook om
na te gaan of bij uw bedrijf de aansprakelijkheid volgens de leveringsvoorwaarden door
verzekering isgedekt. Ten aanzien van dit
verzekeringspunt merk ik noghet volgende
op. Volgens de polisvoorwaarden dienen in
het algemeen schadeclaims binnen korte tijd
(24 of 48 uur) door het bedrijf bij de
maatschappij te worden gemeld. Achtergrond hiervan isdat de verzekeringsmaatschappij dan de gelegenheid heeft zelf
onderzoek in te stellen of instructie kan
geven aan het waterleidingbedrijf. Het
probleem isdat in deze korte tijd het
technisch onderzoek veelal nogniet zal
zijn afgerond. Dit betekent dat dan ook niet
bekend isof het waterleidingbedrijf al dan
niet aansprakelijk is.Bijtwijfel verdient het
mijns inziens aanbeveling de schadeclaims in
ieder geval temelden.Op een telate melding
mag de verzekeringsmaatschappij overigens
geen beroep doen, tenzij de maatschappij
door de te late melding is benadeeld.
Mocht uit het technisch onderzoek komen
vast testaan,dat hetbedrijf geen schuld treft,
dan zal de verbruiker zelf de schade moeten
dragen, tenzij er een andere schuldige is.In
dat geval kan hij zich volgens recente
jurisprudentie van de Hoge Raad op deze
schuldige verhalen. Isdie derde onbekend of
biedt hij geen verhaal, dan kan het waterleidingbedrijf natuurlijk ook besluiten
onverplicht de schade te vergoeden, omdat
het de schade beter kan dragen dan de
particuliere afnemer. Dit betreft een
PR-zaak, waarop ik verder niet wil ingaan.
Thans nog iets over de schade van het
waterleidingbedrijf.
Bij deze schade kan men denken aan:
- personeelskosten (laboranten die het
verontreinigd water moeten onderzoeken, de
fittersploeg, die de leiding moet afsluiten
etc);
- autokosten;
- materiaalkosten;
- eventuele noodvoorzieningen (flessen).
Kan het waterleidingbedrijf deze schadekosten verhalen?
Volgens artikel 1401van het Burgerlijk
Wetboek kan het waterleidingbedrijf zijn
schade alleen verhalen, indien de dader
schuld heeft. Het waterleidingbedrijf zal de
schuld moeten bewijzen. In het Deurnese
geval zou het waterleidingbedrijf de boosdoeners dus kunnen aanspreken voor de
geleden schade. Als de dader geen schuld
heeft, dan zal het bedrijf de schade zelf

moeten dragen. Verzekeren is mogelijk.
maar (te) duur.
Tenslotte nog een opmerking over het
leveren van water in flessen. Bij levering van
water in flessen isde Waterleidingwet buiten
spel komen te staan en de Warenwet van
toepassing geworden. Dit betekent dat ook
aan het in flessen geleverde water kwaliteitseisen kunnen worden gesteld.
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25 -27mei 1983, Luik, België:
36e International Conference of Cebedeau.
Nadere inl.: Denis van den Ackerveken,
Cebedeau a.s.b.L, 2,rue A. Stévart, B-4000
Liège-Belgique.
6 - 10juni 1983, Rotterdam: Symposium
Integration of Ecological Aspects in Coastal
Engineering Projects. Inl.: Symposium
secretariaat, p.a. Waterloopkundig
Laboratorium Delft, Postbus 177, 2600 MH
Delft.
20 juni - 8juli 1983, Amsterdam:
1st International Summer Programme on
Health Services Evaluation 'The Evaluation
of Drinking Water and Sanitation Projects'.
Inl.: Dr. J. M. V. Oomen, Koninklijk
Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63,
1092 A D Amsterdam.
4 - 7juli 1983, York, UK: Third River
Management Conference. Inl.:
D. H. Newsome, 7th Floor, reading Bridge
House, Reading, Berkshire RG1 SPS, UK.
12 - 14juli 1983, London, UK: World
Water '83,TheWorld Problem,The first ofa
seriesofthreecongresses(1983,1986, 1989)
in support of the United Nations International Drinking Water Supply and
Sanitation Decade 1981 - 1990.
Inl.: Richard West, World Water Congress
'83, County House, 10Little Portland Street,
London, W I N 5DF, UK
14 - 20 augustus 1983, Boston, USA: Third
International Symposium on Anaerobic
Digestion. Inl.:Third Int. Symp. Anaerobic
Digestion, 99 Erie Street, Cambridge, MA
02139 USA.
24 - 26 augustus 1983, Kopenhagen,
Denemarken: Specialised Seminar 'Rain Fall
as the Basis for Urban Run-off Design and
Analysis'. Inl.: Prof. Poul Harremoes,
Department of Sanitary Engineering,
Building 115C,Technical University of
Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark.
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