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Brussel: EurEau: vergadering begin okt incl. inbreng Vewin

Bureau 
Brussel

De Europese Commissie grijpt het burgerinitiatief aan om 

zich te richten op informatievoorziening en transparantie 

binnen de drinkwatersector. Als argument geeft men aan 

de ‘transparantie en verantwoordelijkheidszin van leveran-

ciers van waterdiensten te willen verbeteren, door burgers 

toegang te verlenen tot vergelijkbare gegevens over de voor-

naamste indicatoren inzake economie, techniek en kwali-

teit van de waterbedrijven’.

 

De Commissie ziet hierbij mogelijkheden om lidstaten te 

helpen bij het bepalen welk type informatie nodig is om 

in de hele EU een vergelijkbare informatievoorziening tot 

stand te brengen. De Commissie wil een meer structurele 

dialoog tussen stakeholders tot stand brengen en samenwer-

ken met bestaande initiatieven (zoals bijvoorbeeld de EBC of 

European Benchmarking Co-operation1) om een uitgebrei-

der pakket indicatoren en benchmarks voor waterdiensten 

aan te bieden.

 

In de herfst van 2014 heeft een eerste stakeholder-dialoog 

plaatsgevonden, met als focus: benchmarking. Voor oktober 

2015 is een tweede stakeholder-dialoog gepland, die focust 

op transparantie.

 

Wat is ‘transparantie’?
Tijdens de eerste sessie gaven de deelnemers (waaronder   

CEEP en EurEau) aan dat er een verschil is tussen bench-

marking en transparantie. Benchmarking is vooral bedoeld 

om van elkaar te leren en te komen tot verbeteringen en 

optimalisatie. Dit gaat een stap verder dan inzicht geven in 

1 Meer informatie: www.waterbenchmark.org

de eigen processen en prestaties. Ook is duidelijk gemaakt 

dat benchmarking slechts bruikbaar is, als op vrijwillige 

basis soortgelijke bedrijven/organisaties met elkaar vergele-

ken worden. Dit is binnen Europa onmogelijk met dezelfde 

meetlat te doen, omdat de nationale verschillen qua struc-

tuur, governance, organisatie en schaal te groot zijn. Tijdens 

de eerste sessie bleek dat de Commissie een duidelijker 

beeld moet krijgen over wat transparantie concreet inhoudt 

en hoe dat te bereiken.

 

Subsidiariteitsbeginsel
Het is aan de lidstaten zelf om hun waterdiensten vorm 

te geven (subsidiariteit). Vewin is geen voorstander van in-

menging door de Commissie, of van EU-richtlijnen rondom 

benchmarking en transparantie in de drinkwatersector. De 

Nederlandse drinkwatersector is tenslotte al zeer transpa-

rant. Wel kan de kennis en kunde op het gebied van trans-

parantie en benchmarking worden gedeeld. Zo kunnen 

Vewin-publicaties, zoals Kerngegevens drinkwater, dienen 

als inspiratie voor andere landen. Ook kan de EBC fungeren 

als best practice voor vrijwillige benchmarking.

 

Europees Parlement
Behalve de Commissie is ook het Europees Parlement 

volop bezig met het burgerinitiatief. Zo is op 8 september 

jl. in Straatsburg plenair gestemd over het ‘own initiative-

rapport’, voorbereid door de Ierse Europarlementariër Lynn 

Boylan.

Het rapport – dat overigens geen wetgevende status 

heeft – is voorbereid in de Commissie ENVI (Milieubeheer, 

Uitwerking burgerinitiatief Right2Water

Er is verschil tussen ‘benchmarking’ 
en ‘transparantie’

Naar aanleiding van het burgerinitiatief Right2Water wil de Europese 

Commissie meer aandacht geven aan informatievoorziening en 

transparantie binnen de drinkwatersector. Met het doel – een meer 

structurele dialoog tussen stakeholders – is de drinkwatersector het 

eens. Maar het middel…
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Ondertussen in Brussel EurEau 

Volksgezondheid en Voedselveiligheid) van het Europees 

Parlement. De resolutie roept de Europese Commissie 

op tot meer actie en ambitie op het vlak van toegang tot 

water en sanitaire voorzieningen, zowel binnen als bui-

ten Europa. De resolutie benadrukt het speciale karakter 

van drinkwater (‘drinkwater is niet zomaar een gewoon 

product’) en benadrukt dat het een eerste levensbehoefte 

betreft. Daarom wordt ook opgeroepen om water buiten 

handelsverdragen (zoals TTIP) en, bij een toekomstige 

herziening, buiten de concessierichtlijn te houden.

De aangenomen resolutie focust ook sterk op sociale 

aspecten. Zo worden lidstaten onder andere opgeroepen 

om maatregelen te nemen om afsluiting van drinkwater 

te voorkomen en wordt er opgeroepen een waterombuds-

man aan te stellen. 

Alternatieve resolutie EVP
De resolutie haalde het met een nipte meerderheid. Een 

aantal fracties van het Europees Parlement, waaronder de 

Europese Volkspartij (EVP), zijn het echter niet eens met 

het rapport. Daarom werd tijdens de plenaire behande-

ling op 8 september een alternatieve resolutie ingediend, 

die echter geen meerderheid behaalde.

 

Europarlementariër Annie Schreijer (CDA/EVP) over 

de achtergronden van de alternatieve resolutie: ‘Het 

Europees burgerinitiatief met betrekking tot het recht op 

water vroeg terecht onze aandacht voor toegang tot veilig 

drinkwater en sanitatie als mensenrecht in de Europese 

Unie. Het is duidelijk dat de watervoorziening van dusda-

nig elementair belang geacht wordt, dat bij de uitvoering 

van waterdiensten het publiek belang effectief geborgd 

moet worden.’

‘Het Boylan-rapport deed volgens ons geen recht aan de 

zorgen van de Europese burgers. Het is meer een eenzij-

dig pamflet voor staatsdenken, nationalisering en verge-

meentelijking, dat bovendien interne tegenstrijdigheden 

vertoonde. Dit terwijl het publieke belang ook geborgd 

kan worden op de wijze van publieke eigendom van 

waterbedrijven met een privaatrechtelijke rechtsvorm, 

zoals in Nederland het geval is.’ 

‘Voor het CDA en de EVP was hier bovendien de subsidi-

ariteit in het geding: het Europees Parlement moet niet 

proberen eenheidsbeleid op het gebied van de vorm van 

watervoorziening op te dringen aan zeer diverse lidsta-

ten. Wij hebben daarom in een alternatieve resolutie ge-

pleit voor opname van het mensenrecht op water in het 

Handvest van de Grondrechten, voor de invoering van 

sociaal waterbeleid voor armen en zwakke burgers in alle 

lidstaten en de verplichting tot borging van het publiek 

belang. Vóór het recht op drinkwater en sanitatie, maar 

mét behoud van beleidsvrijheid voor de lidstaten.’

Annie Schreijer


