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Bureau 
Brussel

In de afgelopen maanden is de samenstelling van Bureau Brussel van Vewin 

en de Unie van Waterschappen flink veranderd. De vorige twee adviseurs zijn 

beiden overgestapt naar een baan in Nederland. De nieuwe bezetting van 

Bureau Brussel bestaat nu uit Jos van den Akker en Dieter Staat. Zij stellen 

zich graag voor. 

Jos van den Akker en Dieter Staat zijn beiden ervaren lobbyisten en 

adviseurs Europese zaken. Van den Akker werkte – na zijn studies 

Internationaal en Europees Recht en Europese Politieke weten-

schappen – onder andere bij de Europese Commissie en de Raad 

van Europa. Van 2009 tot 2016 was hij als beleidsmedewerker werk-

zaam in het Europees Parlement, waar hij ook manager was van 

de zogeheten ‘MEP water group’. Staat studeerde Politicologie en 

European Union Studies en werkte in Brussel achtereenvolgens bij 

LTO Nederland, als beleidsmedewerker van een lid van het Europees 

Parlement en als liaison voor het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (IenM).

In hun verschillende functies in Brussel hebben Van den Akker en 

Staat duidelijk ervaren hoe belangrijk het is dat Europa blijft werken 

aan gedegen Europees (drink)waterbeleid, wat tegelijkertijd niet wil 

zeggen dat de EU alles bepaalt. Ze vinden het een enorm mooie taak 

om de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven in Brussel 

te mogen behartigen.

Lobby-agenda 2016-2017
Ook in het nieuwe Europese parlementaire jaar spelen er veel zaken 

die voor de drinkwatersector van belang zijn. Hieronder een kort 

overzicht van de belangrijkste Europese dossiers. 

Jos van den Akker:

Drinkwaterrichtlijn
Richt Drinkwaterrichtlijn op kerndoel: gezond en schoon drink water.

De Europese Commissie evalueert de Drinkwaterrichtlijn. Bij de 

mogelijke herziening van de richtlijn in 2017 is het essentieel 

dat de Commissie uit blijft gaan van het voorzorgsprincipe en 

voorzorgsnormen. Ook is een relatie met de Kaderrichtlijn Water 

(KRW) van belang voor wat betreft de verplichting van lidstaten 

om drinkwaterbronnen te beschermen. De Europese Commissie 

moet zich daarnaast inzetten voor harmonisatie van regelgeving 

voor chemicaliën en materialen in contact met drinkwater. Naar 

aanleiding van het Europese burgerinitiatief Right2Water wordt 

gekeken naar mogelijkheden om meer transparantie in te passen 

in de Drinkwaterrichtlijn. Vewin wil dat de Richtlijn zich alleen 

blijft richten op het kerndoel: gezond en schoon drinkwater. Mocht 

de richtlijn toch uitgebreid worden, dan stelt Vewin voor gebruik 

Klaar voor  
het nieuwe  
parlementaire 
jaar Jos van den Akker



31Waterspiegel / oktober 2016

te maken van bestaande nationale benchmarkinginitiatieven, op  

vrijwillige basis. 

Strategie medicijnresten in het milieu
Stel de bronaanpak, het voorzorgsprincipe en ‘de vervuiler betaalt’ cen-
traal in de Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment.

De Europese Commissie beoogt in 2017 een strategie voor genees-

middelen in het milieu vast te stellen. Vewin roept de Commissie 

op in deze strategie de Nederlandse ‘Ketenaanpak geneesmidde-

len in water’ te ondersteunen en haast te maken met publicatie 

ervan, omdat deze strategie al jaren wordt beloofd. Verschillende 

medicijnsoorten moeten vervolgens ook worden opgenomen op de 

prioritaire stoffenlijst bij de herziening hiervan.

EU-richtlijn Consumentenrechten
Introduceer een uitzonderingspositie voor drinkwaterbedrijven voor 
informatieverplichtingen en gevolgen van ongevraagde levering, aange-
zien zij georganiseerd zijn als een DAB.

De EU-richtlijn Consumentenrechten eist van drinkwaterbedrijven 

dat zij bij het aangaan van een contract met een klant melden dat 

deze een bedenktermijn heeft. Binnen veertien dagen kan de klant 

het contract zonder opgaaf van redenen beëindigen. Het in deze 

periode gebruikte water hoeft niet vergoed te worden. 

Deze bedenktermijn past niet bij drinkwaterbedrijven; zij 

zijn een dienst van algemeen belang (DAB) en de klant heeft 

geen leidinggebonden alternatief. Daarom zou deze informa-

tieverplichting niet moeten gelden voor drinkwaterbedrijven.  

Bij ongevraagde levering komt geen overeen komst tot stand en 

mag de consument het geleverde kosteloos behouden. De drinkwa-

tersector vindt het bewust opendraaien van de kraan – ofwel het 

afnemen van drinkwater door een nieuwe bewoner – geen onge-

vraagde levering. Om misverstanden te voorkomen, dienen drink-

waterbedrijven in de richtlijn een uitzonderingspositie te krijgen 

voor ongevraagde levering. 

Dieter Staat: 

Trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag (TTIP)
Houd drinkwater buiten het TTIP-akkoord.

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen al ge-

ruime tijd over een trans-Atlantisch handelsakkoord (TTIP). De 

partijen richten zich erop nog in 2016 een akkoord te bereiken, 

al is het onzeker of dit wordt gehaald. Het is van belang voor de 

drinkwatersector dat in lijn met het subsidiariteitsprincipe de 

Nederlandse bevoegdheid ten aanzien van de organisatie van de 

drinkwatervoorziening niet wordt aangetast. In Nederland is vast-

gelegd dat de drinkwatervoorziening een kerntaak van de overheid 

is en een dienst van algemeen belang (DAB). Het is belangrijk dat 

het handelsakkoord niet leidt tot verlaging dan wel aanpassing van 

de Europese sociale en milieutechnische standaarden en normen. 

Ook in andere Europese dossiers, zoals aanbestedingsrichtlijnen, 

staatssteun en handel moet Nederland er scherp op blijven dat de 

exclusieve beslissingsbevoegdheid over de drinkwatervoorziening 

volledig in eigen hand blijft en niet wordt beïnvloed door economi-

sche belangen. 

Fitness check Vogel- en Habitatrichtlijnen
Borg de wederzijdse belangen van natuurbeheer en drinkwater bij een 
herziening van de Vogel- en Habitatrichtlijn en zet in op robuuste gebie-
den en functiecombinaties.

De Europese Commissie werkt aan een mogelijke herziening van 

de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Eind 2016 worden aanbevelingen 

gedaan en wordt bepaald hoe deze verder uitgewerkt gaan worden. 

De EU-lidstaten en het Europees Parlement pleiten voor betere 

implementatie en tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving in 

plaats van een mogelijke herziening. Hiermee willen ze voorkomen 

dat standaarden worden afgezwakt en de doelstellingen van de 

richtlijnen beter worden gehaald. 

Circulaire economie
Laat milieunormen van onder andere de Kaderrichtlijn Water en de 
Drinkwaterrichtlijn leidend zijn bij het opstellen van einde-afvalcriteria 
voor de circulaire economie.

Vewin ondersteunt het concept ‘circulaire economie’ en onderschrijft 

het principe ‘van afvalstof naar grondstof’. De drinkwatersector 

levert zelf al sinds de jaren 90 een belangrijke bijdrage aan de 

circulaire economie. Zo produceert de sector op basis van vrijwel 

alle reststoffen van de drinkwaterproductie jaarlijks vele duizenden 

tonnen aan duurzame grondstoffen, zoals kalkkorrels voor onder 

andere de glasindustrie en de tapijtindustrie, waterijzer voor 

biogasinstallaties, filterzand en -grind voor de bollenteeltgebieden, 

humuszuur als bodemverbeteraar en grondstoffen voor bouw-

materialen, kunstgrasvelden en woningbouw. Er is geen behoefte 

aan een Brussels kader voor waterhergebruik en het hergebruik 

van afvalwater voor de productie van drinkwater moet niet 

verplicht worden.

Dieter Staat


