'Ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas'

Problemen bij de uitvoering van een EG-richtlijn

Bij een arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen d.d.
25 mei 1982 is vastgesteld, dat Nederland
niet heeft voldaan aan de krachtens het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap op dit land
rustende verplichtingen door niet binnen
de gestelde termijnen de nodige bepalingen
in werking te doen treden om de volledige
uitvoering te verzekeren van richtlijn
nr. 75/440 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het opper-
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economische aangelegenheden, niet verbindend zouden zijn, wordt door dit arrest
weerlegd. Het Hof overweegt onder meer:
'Ingevolge deze richtlijn die is vastgesteld
krachtens de artikelen 100 en 235 EEGVerdrag, zijn de Lid-Staten onder meer
gehouden voor alle punten waar monsters
worden genomen de waarden vast te
stellen welke van toepassing zijn voor de
in de richtlijn vermelde
parameters,
de nodige maatregelen te treffen om de
kwaliteit van het oppervlaktewater in
overeenstemming te brengen met deze
waarden, en volgens de voorschriften van
de richtlijn bemonsteringen te verrichten.
Oppervlaktewater waarvan de kenmerken
beneden bepaalde grenswaarden blijven,
mag, behoudens in bepaalde uitzonderingsgevallen die ter beoordeling aan de
Commissie moeten worden voorgelegd, niet
voor de produktie van drinkwater worden
gebruikt'. Hiermee is tevens summier de
strekking van de richtlijn weergegeven.

vlaktewater dat is bestemd voor de produktie van drinkwater.
Het lijkt zeker de moeite waard om deze
uitspraak eens aan een nadere beschouwing
te onderwerpen.
1. De richtlijn en de daaruit voor de
Lid-Staten voortvloeiende verplichtingen
De richtlijn is op 16 juni 1975 vastgesteld
en artikel 10 daarvan bepaalt dat de LidStaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen in werking doen
treden om binnen een termijn van twee
jaar volgende op de kennisgeving aan de
Lid-Staten aan deze richtlijn te voldoen en
dat zij de Commissie (van de EG) daarvan
onverwijld in kennis stellen. De genoemde
termijn is op 18juni 1977 verstreken. Vermelding verdient dat deze richtlijn één van
de eerste richtlijnen is die een gebied
betreedt dat niet het gebruikelijke is van
de Europese Gemeenschap, namelijk het
gebied van milieu en volksgezondheid.
Het verdrag heeft immers betrekking op
economische samenwerking.
Willen de Lid-Staten andere dan economische aangelegenheden regelen dan is dat
slechts mogelijk met eenparigheid van
stemmen (artikel 235 van het Verdrag). Dit
wil dus zeggen dat de Raad van Ministers
slechts unaniem een dergelijk besluit kan
nemen. Van de bevoegdheid daartoe is
gebruikgemaakt bij de vaststelling van de
onderhavige richtlijn.
Bovendien is deze richtlijn een uitvloeisel
van het actieprogramma van de EG
inzake het milieu van december 1973.
De wel eens gehoorde stelling dat richtlijnen, die geen betrekking hebben op

2. De inleiding tot de procedure en het
verweer van Nederland
Zoals bekend mag worden verondersteld
speelt de Commissie van de Europese
Gemeenschappen een belangrijke rol in
het kader van het Verdrag. Indien de
Commissie van oordeel is dat een Lidstaat een van de krachtens het Verdrag
op hem rustende verplichting niet is nagekomen, brengt zij een met redenen
omkleed advies uit, na deze Staat in de
gelegenheid te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken. Als de betrokken
Staat het advies niet binnen de door de
Commissie vastgestelde termijn opvolgt,
kan de Commissie de zaak aanhangig
maken bij het Hof van Justitie (art. 169
van het Verdrag).
Nadat de Commissie reeds bij brieven van
23 september 1975 en 25 maart 1977 aan
de Nederlandse regering had verzocht haar
op de hoogte te stellen van de door
Nederland getroffen maatregelen ter uitvoering van de richtlijn, waarop een antwoord was verzonden dat naar het oordeel
van de Commissie onvoldoende was,
kwam, na nog enige correspondentie, het
met redenen omklede advies op 27 juli
1979.
Van Nederlandse zijde werd in eerste
instantie aangevoerd dat voor de uitvoering
van de richtlijn wijzigingen van de Wet
Verontreiniging oppervlaktewateren en de
Waterleidingwet alsmede van het Waterleidingbesluit moesten worden doorgevoerd.
Later werd daarenboven het verweer gevoerd 'dat Nederland reeds op basis van
de geldende wetgeving ook in de praktijk

uitvoering geeft aan richtlijn 75/440/EEG'.
Hierbij werd met name gewezen op het
Indicatief Meerjarenplan (IMP). In het
met redenen omkleed advies waarvan
hiervóór sprake was, en dat de inleiding
vormt voor een Hof-procedure, constateerde de Commissie dat zij door Nederland
niet in kennis was gesteld van de maatregelen die waren genomen om aan de
richtlijn gevolg te geven en dat zij er dus
van uit moest gaan dat Nederland deze
maatregelen nog niet genomen had. De
elementen van de huidige wetgeving, waarnaar Nederland had verwezen, vormden
geen maatregel ter omzetting van de richtlijn in de zin van artikel 10 hiervan.

3. De procedure
Bij verzoekschrift van 24 april 1981 maakte
de Commissie de procedure tegen het
Koninkrijk der Nederlanden aanhangig. Zij
verzocht daarbij het Hof vast te stellen dat
Nederland - door niet binnen de voorgeschreven termijn de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen
voor het volgen van de richtlijn - een
krachtens het Verdrag op hem rustende
verplichting niet was nagekomen. Tevens
verzocht zij om Nederland te veroordelen
in de proceskosten.
Nederland verzocht het Hof in zijn conclusie het beroep ongegrond te verklaren
en de Commissie te veroordelen in de
proceskosten.
Na een schriftelijke behandeling - vergelijkbaar met een burgerlijk proces in
Nederland - heeft het Hof de Commissie
een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd. Na beantwoording van deze vragen,
die betrekking hadden op de nog ontbrekende wettelijke maatregelen in Nederland
ter uitvoering van de richtlijn, vond een
mondelinge behandeling plaats. Op 31
maart 1982 concludeerde de AdvocaatGeneraal bij het Hof de heer F. Capotorti
dat het beroep van de Commissie tegen
Nederland diende te worden toegewezen.
Het requisitoir van de AG had niet alleen
betrekking op de onderhavige procedure,
maar tevens op nog twee andere door de
Commissie ingestelde beroepen tegen
Nederland wegens het niet tijdig uitvoeren
van richtlijnen. Eén van die richtlijnen was
de richtlijn van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater
(nr. 76/160). De procedure betreffende die
richtlijn verliep geheel gelijk met de thans
besprokene. Ook de uitspraak was mutatis
mutandis dezelfde.
Opmerkelijk is dat Nederland in de procedure betreffende de derde richtlijn, die
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over een geheel ander onderwerp ging
(namelijk richtlijn nr. 74/561 van 12 november 1974 inzake de toegang tot het
beroep van ondernemer van nationaal en
internationaal goederenvervoer over de
weg), zonder meer erkende dat de wet op
een bepaald punt nog steeds wijziging
behoeft. De Advocaat-Generaal volstond
in deze zaak praktisch met de opmerking
dat volgens de jurisprudentie van het Hof
moeilijkheden met de in een bepaalde
Lid-Staat gevolgde wetgevende procedure
verband houdende, die Lid-Staat niet vrijuit doen gaan wanneer zij de uit een
richtlijn voortvloeiende verplichtingen niet
tijdig nakomt.
4. De uitspraak van het Hof
Hier volgen een aantal rechtsoverwegingen
van het Hof.
— Gelet op het voorwerp van het onderhavige beroep, moeten om de gegrondheid
ervan te kunnen beoordelen, de bepalingen
van de richtlijn worden vergeleken met de
bestaande Nederlandse wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, waarmee de
Nederlandse regering meent uitvoering te
hebben gegeven aan de richtlijn.
— Tn dit verband dient te worden vastgesteld, dat de Commissie, in antwoord op
een vraag die het Hof aan het eind van de
schriftelijke behandeling heeft gesteld, heeft
verklaard dat, blijkens de memorie van
toelichting op het wetsontwerp tot wijziging
van de Nederlandse Waterleidingwet, thans
in Nederland bepalingen ontbreken waarin
de nodige maatregelen zijn vastgesteld om
te bewerkstelligen dat oppervlaktewater dat
wordt gebruikt voor de bereiding van
drinkwater, met betrekking tot de parameters welke in de bijlage bij de richtlijn
zijn aangewezen, voldoet aan bepaalde
waarden, alsmede bepalingen die voor de
produktie van drinkwater het gebruik verbieden van oppervlaktewater, dat niet aan
de daaraan door de richtlijn gestelde eisen
voldoet; de Nederlandse wetgeving zou dus
nog geen uitvoeringsbepalingen bevatten
van de artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn.
De Nederlandse regering heeft dit noch in
haar reactie op dit antwoord van de Commossie, noch tijdens de mondelinge behandeling betwist en heeft geen feiten of
omstandigheden aangevoerd waaruit zou
kunnen worden afgeleid dat dergelijke
bepalingen thans reeds in Nederland
bestaan.
— De Nederlandse regering heeft erop
gewezen, dat het waterkwaliteitsbeheer in
Nederland via een gedecentraliseerd stelsel
plaatsvindt. De regionale en plaatselijke
overheden zouden rechtstreeks zijn gebonden aan de bepalingen van de richtlijn en

zij zouden deze onder controle van de
nationale instanties bij het concrete waterkwaliteitsbeheer uitvoeren.
— ledere Lid-Staat heeft weliswaar de
vrijheid de bevoegdheden intern naar eigen
goeddunken te verdelen en richtlijnen via
maatregelen van regionale of plaatselijke
overheden ten uitvoer te leggen, maar dit
ontslaat hem niet van de verplichting, de
bepalingen van de richtlijn om te zetten
in dwingende bepalingen van intern recht.
De onderhavige richtlijn, die onder meer
krachtens artikel 100 EEG-Verdrag is vastgesteld, beoogt op haar toepassingsgebied
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten nader tot elkaar te
brengen. Eenvoudige administratieve praktijken, die naar hun aard naar goeddunken
van de administratie kunnen worden gewijzigd, kunnen niet worden beschouwd
als een juiste uitvoering van de uit deze
richtlijn voortvloeiende verplichting.
— Niets van hetgeen de Nederlandse
regering heeft aangevoerd, rechtvaardigt de
conclusie dat hetzij door de nationale
overheid hetzij door de regionale of
plaatselijke overheden daadwerkelijk
dwingende bepalingen zijn vastgesteld om
voor alle punten waar monsters worden
genomen, of voor elk van die punten, de
waarden vast te stellen welke van toepassing zijn op het oppervlaktewater voor
alle in de bijlage bij de richtlijn genoemde
parameters, om te bewerkstelligen dat de
kwaliteit van het oppervlaktewater in
overeenstemming is met die waarden en
om het gebruik van water dat niet aan de
in de richtlijn genoemde kenmerken voldoet, voor de produktie van drinkwater te
verbieden. Wat in het bijzonder het indicatief meerjarenprogramma betreft, waarnaar
de Nederlandse regering in haar briefwisseling met de Commissie tijdens de
administratieve procedure heeft verwezen
en waarin, volgens haar zeggen, de normen
van de richtlijn waren overgenomen, dit
vormde destijds voor de waterkwaliteitsbeheerders niet meer dan een eenvoudige
leidraad zonder dwingend rechtskarakter.
Voor de uitvoering van de richtlijn kon
dit programma dus niet voldoende worden
geacht.
— In haar schriftelijke reactie op de
antwoorden van de Commissie op de door
het Hof vóór de terechtzitting gestelde
vragen, alsook ter terechtzitting zelf, heeft
de Nederlandse regering nog gewezen op
een op 1januari 1982 in werking getreden
wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, daarbij stellend dat dankzij
deze wijziging het indicatief meerjarenprogramma een volledige tenuitvoerlegging
van de richtlijn mogelijk maakte. Ter
terechtzitting heeft de Commissie onder

volledige handhaving van haar conclusies
verklaard, dat deze wetswijziging, aangevuld met enkele bestuursrechtelijke
maatregelen, voor een goede uitvoering
van de richtlijn zou kunnen zorgen. Zonder
dat behoeft te worden nagegaan of het
verzuim door het enkele feit van deze
wijziging geheel kon worden gezuiverd,
moet dienaangaande worden opgemerkt,
dat de voor de volledige toepassing van de
richtlijn noodzakelijke maatregelen niet
binnen de gestelde termijnen zijn getroffen
en in ieder geval ontbraken op het moment
waarop het onderhavige beroep is ingesteld.
— Uit het voorgaande volgt, dat het
Koninkrijk der Nederlanden niet binnen de
gestelde termijnen de nodige maatregelen
in werking heeft doen treden om de volledige uitvoering van de onderhavige richtlijn
te verzekeren, en dat moet worden vastgesteld dat het de krachtens het Verdrag
op hem rustende verplichtingen niet is
nagekomen.

5. Enige beschouwingen naar aanleiding
van het voorafgaande
Het is duidelijk dat Nederland er niet in
isgeslaagd om binnen 7 jaar na het van
kracht worden van de richtlijn zijn wettelijk
systeem daaraan aan te passen, noch de
vereiste bestuurlijke maatregelen te nemen
om deze uit te voeren. Een zelfde opmerking kan met betrekking tot de zwemwaterrichtlijn worden gemaakt. Een aantal andere
richtlijnen, het 'watermilieu' betreffende
zijn, ondanks de inmiddels verstreken termijnen voor invoering daarvan, evenmin
tijdig in het Nederlandse rechtstelsel
opgenomen.
Naar aanleiding daarvan kan men de vraag
stellen waar dit aan is toe te schrijven en
of herhaling van die situatie in de toekomst
kan worden voorkomen.
De vertraging kan naar mijn mening
worden toegeschreven aan een samenloop
van diverse factoren waaronder:
a. De ingewikkeldheid van de structuur
van het Nederlandse waterbeheer.
b. De omstandigheid dat ter voldoening
aan de onderhavige richtlijn twee verschillende wetten moeten worden gewijzigd
namelijk de WVO en de Waterleidingwet
en dat daarnaast nog een aantal algemene
maatregelen van bestuur moeten worden
vastgesteld of gewijzigd.
De richtlijn past waarschijnlijk beter in de
structuur van het Duitse en Franse waterbeheer; met het Nederlandse systeem is
geen rekening gehouden.
Wetswijzigingen nemen veel tijd in beslag.
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Twee jaar isdaarvoor zeker alshet over
controversiële onderwerpen gaat te kort.
c. De richtlijn wasdeeerste van een reeks
richtlijnen die betrekking hebben opde
kwaliteit van het oppervlaktewater. Noch
de EG noch Nederland (of de andere
Lid-Staten) hebben ervaring met deopstelling en uitvoering van dergelijke richtlijnen. In Nederland heeft men gekozen
voor de integrale benadering van al deze
richtlijnen voor het kwalitatieve waterbeheer, d.w.z. men tracht alle richtlijnen
zoveel mogelijk gestalte te geven door
middel van één algemene maatregel van
bestuur, die thans nog slechts in ontwerp
bestaat t.w. 'Het ontwerpbesluit Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewater' (Stcrt. d.d. 31juli 1981). De feitelijke
uitvoering echter berust bij de waterkwaliteitsbeheerder en isgeregeld inhet
besluit van 1juni 1982(Stb.347),houdende
regelen omtrent de voorbereiding eninrichting van waterkwaliteitsplannen.
Daarnaast zijn er nogeen aantal 'dwarsverbindingen nodig met de Waterleidingwet
en het Waterleidingbesluit, niet alleen voor
richtlijn 75/440, maar ook voor de richtlijn
van 9 oktober 1979, inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en de analyse van het oppervlaktewater dat isbestemd voor de produktie
van drinkwater in de Lid-Staten (79/869/
EEG). Laatstgenoemde richtlijn wordt ook
nog als model gebruikt voor metingen ten
aanzien van dekwaliteit van oppervlaktewater dat niet die specifieke functie heeft
maar bijvoorbeeld de functie van zwemwater, of viswater, en voorts ook voor het
drinkwater zelf. Hoewel de integrale
benadering beslist voordelen heeft, heeft
ze in ieder geval één duidelijk nadeel: ze
is tijdrovend.
d. De richtlijn zelf, dieop bepaalde punten
geen duidelijke uitspraken doet en daardoor ruimte Iaat voor verschillende interpretatie. Zie daarover onder meer g.w.f.
Wasser/Abwasser 122(1981) H12 blz.
555 e.v.waarin het officiële standpunt van
Eureau over de richtlijn is weergegeven.
Daardoor isde richtlijn zelf tot onderwerp
geworden van ernstige kritiek, met name
van dekant van degenen, wier belangen
zij mede beoogt te beschermen, namelijk
de producenten van drinkwater uit oppervlaktewater. Bovendien biedt de richtlijn
geen duidelijke oplossing voor de problematiek waarvoor in Nederland de meeste
belangstelling in dit opzicht bestaat namelijk
de vervuiling van de grote rivieren. De
parameter natrium komt er bijv. niet in
voor. Hetzoutever voeren hier al te
diepgaand op deze kritiek in te gaan, te
meer daar zulks al is gebeurd bij de
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behandeling van de wijziging van de Waterleidingwet in deTweede Kamer, waar ook
is gebleken dat kritiek tot vertraging leidt.
Hiermee zijn de voornaamste oorzaken
van de vertraging geschetst. Ongetwijfeld
zijn er nogeenaantal andere te noemen,
zoals discussies over de invulling van
waarden voor bepaalde parameters, competentiekwesties tussen departementen en
de omstandigheid dat bepaalde voorschriften van de richtlijnen niet als zinvol,
of zelfs als wetenschappelijk onjuist
worden ervaren.
Het tweede onderdeel van devraag, hiervoor gesteld, hield in of herhaling vande
nu voorgekomen situatie in de toekomst
kan worden voorkomen.
Dit isuiteraard mogelijk alsmenweet te
voorkomen dat de oorzaken van de vertraging optreden. Uit het motto boven dit
artikel moge reeds blijken dat ik de kansen
dat dit gerealiseerd wordt in de Nederlandse omstandigheden niet hoog schat.
Aan goede voornemens ontbreekt het niet,
maar de mogelijkheden zijn beperkt. Toch
wil ik niet nalaten een poging te wagen
enige suggesties ter zake te doen.
Om dan maar te beginnen met de richtlijn
zelf. Richtlijnen van deEG zijn verbindend
voor de Lid-Staten. Ze worden voorbereid
door eenaantal deskundigen van de verschillende landen enzezijn niet onderhevig aan parlementaire controle. Het
Europese Parlement brengt er wel advies
over uit,maar dat advies isniet bindend.
Het is de Raad van Ministers die de
richtlijn vaststelt.
Artikel 189 van het Verdrag bepaalt: 'Een
richtlijn isverbindend ten aanzien vanhet
te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat
waarvoor zij bestemd is, doch aan de
nationale instanties wordt de bevoegdheid
gelaten vorm en middelen te kiezen'.
Uit dejurisprudentie van het Hofvan
Justitie blijkt dat dit Hof grote waarde
hecht aan de termijn binnen welke deze
richtlijnen in de Lid-Staten van kracht
worden.
'Waar eenrichtlijn jegens de Lid-Staat voor
welke zij isbestemd, niet minder dwingend
is dan andere communautaire rechtsvoorschriften, iszulks a fortiori het geval met
voorschriften nopens de termijnen binnen
welke bedoelde maatregelen moeten worden
genomen' overwoog het Hof in éénvande
vele zaken van de Commissie versus Italië.
(Zaak 79/72 Jur. 1973p. 672)
Het isdusvan belang dat de Minister die
zijn fiat geeft aan een richtlijn ook nagaat
of devoorschriften betreffende de termijn,
waarbinnen deze moet worden ingepast in
de wetgeving van zijn land, haalbaar zijn.

Nu blijkt een termijn van twee jaar te kort
om in Nederland - en waarschijnlijk ook
in andere landen - eenwetswijziging door
te voeren. Daar staat tegenover dat de
onderwerpen diein richtlijnen geregeld
worden in feite niet meer aan discussie in
de nationale parlementen onderhevig
kunnen zijn, slechts de vorm waarin de
regeling gegoten wordt zou nog onderwerp
van kritiek kunnen zijn. In de meeste
EG-richtlijnen, dieop hetmilieu betrekking hebben, isopgenomen dat ze binnen
twee jaar na de kennisgeving inde
nationale wetgeving van de Lid-Staten
moeten zijn ingevoerd. Het zou wellicht
gewenst zijn dat hier drie of vier jaar van
gemaakt werd, al naar gelang van de
gecompliceerdheid van dematerie. Wordt
de termijn echter te lang gemaakt dan gaat
de actualiteit van de richtlijn verloren,
terwijl bovendien bedacht moet worden dat
het Ministers zijn diedebeslissing nemen.
Aangenomen moet dan ook worden dat
dezen het op prijs stellen dat de richtlijnen
die zij aanvaarden, ook nog in hun eigen
ambtsperiode worden gerealiseerd. Enzou
de gemiddelde ambtsperiode van de Europese Minister veel langer zijn dan twee
jaar?
Een andere positieve stimulans zou wellicht
uitgaan van het geven van meer bekendheid aan dewijze waarop de richtlijnen
in de andere Lid-Staten worden uitgevoerd.
Dit zoueentaak van de EG-commissie
dienen tezijn. Deze wordt immers daaromtrent door de Lid-Staten ingelicht. Hetis
toch mede de bedoeling van de richtlijnen
om de wetgeving van de Staten onderling
meer aan elkaar gelijk te maken. Momenteel ishet vrij moeilijk omde wetgeving
ter uitvoering van de richtlijnen elders te
achterhalen.
Aan Nederlandse zijde kan ooknogwel
het een en ander verbeterd worden, zowel
bij de voorbereiding alsbij de uitvoering
van de richtlijnen. Zo zou tussen de Nederlandse EG-vertegenwoordiging en debeleidsafdelingen van de departementen een
nauw contact dienen te bestaan om tijdig
te kunnen onderkennen welke moeilijkheden
bij de inpassing van in de Nederlandse
wetgeving te verwachten zijn. Niet alleen
de technisch deskundigen maar ookde
juristen dienen daarbij teworden geraadpleegd. Met name in juridisch opzicht laten
de richtlijnen aan duidelijkheid te wensen
over. Bij richtlijn 75/440 heeft dit bijvoorbeeld geleid tot uitvoerige discussie over
de betekenis van deklasse-indeling envan
de richtniveaus voor bepaalde parameters.
Bovendien isoverleg vooraf met degenen
die later met uitvoering van de richtlijnen
zullen zijn belast uitermate gewenst. Ener-
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zijds kan dit een nuttig effect hebben ten
aanzien van de uiteindelijke tekst van de
betrokken richtlijnen, anderzijds kan daardoor worden vermeden dat de verantwoordelijke bewindslieden door de kritiek die
op nationaal niveau wordt geuit, niet
kunnen voldoen aan de verplichtingen die
zij - of hun voorgangers - vrijwillig in
EG-verband hebben aangegaan.
Tenslotte zou nog één andere mogelijkheid
onder ogen kunnen worden gezien, maar
deze zou wellicht een ingreep in de Grondwet vereisen. Tnde rechtspraak kent men
bij spoedeisende zaken een zogenaamde
verkorte procedure. Afgezien van de
mogelijkheid van gedelegeerde wetgeving
(algemene maatregelen van bestuur,
ministeriële beschikkingen) zou het misschien mogelijk zijn om voor wetgeving ter
uitvoering van internationale verplichtingen
ook een verkorte procedure in te voeren.
Deze zou dan bestaan in de normale wetgevingsprocedure tot en met de indiening
van het wetsontwerp in het parlement. Het
voorlopig verslag zou echter binnen een
bepaalde termijn (bijvoorbeeld een maand)
gereed moeten zijn. Ook voor de memorie
van antwoord zou een termijn kunnen
gelden. Eindverslag en nota n.a.v. het eindverslag zouden dienen te vervallen. De
mondelinge behandeling zou bij voorrang
moeten geschieden en niet kunnen worden
uitgesteld. Vermeden dient dan wel te
worden dat men nog andere onderwerpen
dan die ter uitvoering van de internationale
verplichtingen in het zelfde wetsontwerp
gaat regelen!
Ook zou wellicht de situatie nog verder
verbeterd kunnen worden doordat de betrokken Minister, alvorens een richtlijn in
de Raad van Ministers goed te keuren,
hierover overleg pleegt met de vaste
Commissie in de Tweede Kamer.

• •

•

Nieuwe normen bacteriologisch
wateronderzoek
Bij het Nederlands Normalisatie-instituut
zijn de volgende nieuwe Nederlandse
normen verschenen op het gebied van
bacteriologisch wateronderzoek.
NEN 6562 - Kwantificeren van faecale
Streptococcen met behulp van membraanfiltratie (oppervlaktewater);
NEN 6563 - Kwantificeren van faecale
Streptococcen met behulp van gistingsproeven (oppervlaktewater);
NEN 6564 - Onderzoek met behulp van
membraanfiltratie naar de aanwezigheid
van faecale Streptococcen (drinkwater);
NEN 6565 - Onderzoek met behulp van
gistingsproeven naar de aanwezigheid van
faecale Streptococcen (drinkwater);
NEN 6570 - Kwantificeren van thermotolerante bacteriën van de coligroep met
behulp van membraanfiltratie (oppervlaktewater);
NEN 6571 - Kwantificeren van bacteriën
van de coligroep met behulp van membraanfiltratie (oppervlaktewater);
NEN 6572 - Kwantificeren van bacteriën
van de coligroep en thermotolerante bacteriën van de coligroep met behulp van
gistingsproeven (oppervlaktewater).
Tevens is verschenen de Nederlandse
praktijkrichtlijn:
NPR 6566 - Toelichting bij het onderzoek
naar faecale Streptococcen in water volgens
NEN 6562, 6563, 6564 en 6565 (oppervlaktewater en drinkwater).
Nadere inlichtingen: Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB
Delft, tel. (015)61 10 61.

IAWPRWorkshop over grote
RWZI's
De Int. Ass. on Water Pollution Research
and Control organiseert van 19-23 september 1983 in Wenen een Workshop on
Design and Operation of Large Waste water
Treatment Plants. Inlichtingen en samenvattingen van aan te bieden voordrachten
kunnen worden verkregen bij c.q. aangeboden aan prof. dr.-ing. Wilhelm v. d.
Emde, Institut für Wassergüte und Landschaftswasserbau, TU Wien, Karlplatz 13,
A-1040 Wien.

VW/V

Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
Kort verslag van de
VWN-vergadering op
4mei 1982te Andijk
Een studiedag, georganiseerd door Programmacommissie B,vindt plaats in het
Waterwinbedrijf 'Prinses Juliana' van de
NV Watertransportmaatschappij RijnKennemerland te Andijk.
Na een algemene inleiding door ir. Haasnoot, bespreekt ing. M. v. d. Woude 'Doel
en hoofdopzet van het WRK III project'.
Ir. v. d. Kamp geeft de vergadering inzicht
in het onderzoek en het ontwerp van de
zuivering.
Nadat de film 'Water voor nu, water voor
later' was vertoond, kregen de deelnemers
gelegenheid het gehele bedrijf onder deskundige begeleiding te bezichtigen.
Voorafgaand aan deze technische vergadering wordt een huishoudelijke vergadering
van de VWN georganiseerd.
Besproken worden:
a. Verslag ledenvergadering d.d.
14-12-1981.
b. Jaarverslag 1981.
c. Jaarrekening 1981:
1. Verslag kascommissie
2. Balans per 31-12-1981
3. Rekening van baten en lasten
over 1981.
In zijn openingswoord verwelkomt de
voorzitter ir. F. A. van Dam de 150 aanwezigen en in het bijzonder het erelid
ir. Haverkate.
Hij geeft een uitvoerig overzicht van het
programma 1982 en doet een beroep op
de leden vooral de Benelux-waterdagen
bij te wonen.
Het verslag van de najaarsvergadering,
alsmede het jaarverslag en de jaarrekening
1981 worden zonder op- en aanmerkingen
goedgekeurd.
De kascommissie, vertegenwoordigd door
de heer Leysenaar, verklaart dat de financiële stukken in orde zijn bevonden en zal
niet meer terugkomen op eerder geplaatste
opmerkingen over zijns inziens te grote
overschotten op de balans.
Nadat niemand gebruik heeft gemaakt van
de rondvraag dankt de voorzitter bij voorbaat de directeur van de WRK, de leden
van de voorbereidingscommissie, de
sprekers van deze dag en draagt de leiding
over aan de heer ir. Haasnoot.
De secretaris,

