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19 Recht op water

Jonathan Verschuuren

19.1 Inleiding

Water is een eerste levensbehoefte. Zonder drinkwater overleeft een mens niet langer
dan een week (zonder voedsel een maand). Een mens moet per dag twee liter water
drinken om gezond te kunnen leven. In een mensenleven drinkt een mens gemiddeld
75.000 liter water.1 Daarnaast is water essentieel voor persoonlijke hygiëne, voor het
koken van voedsel en voor het verbouwen van gewassen. Maar water is even essentieel
voor veel dier- en plantensoorten en voor hele ecosystemen. Water onttrokken aan de
natuur om te fungeren als water voor de mens kan niet worden benut voor andere func-
ties. Onzorgvuldig omgaan met de watervoorziening voor de mens, bijvoorbeeld door
grootschalige onttrekking van grondwater, of door de bouw van grote dammen om
water op te slaan, kan ecosystemen ontregelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
tijdens het Vierde Wereld Water Forum in Mexico in 2006 uitvoerig is gesproken over
toegang tot water als mensenrecht.

Toch kent onze Grondwet geen expliciet grondrecht op water. Je zou dit recht met
enige goede wil als een onderdeel van het recht op gezondheidszorg (artikel 22 lid 1
Grondwet) kunnen zien.2 Onze Grondwet kent wel een grondrecht op bescherming
tégen water. Dit sociale grondrecht is het bekende artikel 21, luidend: ‘De zorg van de
overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbe-
tering van het milieu.’ Het eerste deel van dit recht ziet op de waterstaatszorg, zoals de
bescherming van het land tegen overstroming, het tweede deel op milieubescherming in
brede zin, dus ook op waterbeheer. Het mogelijke conflict tussen het recht van het indi-
vidu op schoon drinkwater en het algemene belang van het duurzame beheer van water-
bronnen zit hiermee ook in deze beide grondrechten uit onze Grondwet verscholen.

425

1 Water weetjes en feiten, http://www.lenntech.com/water-trivia-feiten.htm. 
2 Zo de minister van Economische Zaken recentelijk aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2005-

2006, 21 501-30, nr. 137, p. 3. Zie hierna paragraaf 19.4.
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Alfred van Hall heeft in het verleden over het grondrecht van artikel 21 gepu-
bliceerd en zich daar vrij kritisch over uitgelaten. Hij concludeerde bijvoorbeeld dat
‘deze zorgplicht inhoudelijk weinig tot niets voorstelt’, althans vanuit juridisch perspec-
tief, hooguit heeft de bepaling een symbolische, inspirerende functie, aldus Van Hall.3

Helaas heeft hij gelijk: de praktische juridische betekenis van sociale grondrechten is
nog altijd klein. Naar mijn mening hangt deze beperkte juridische betekenis niet alleen
samen met de zwakke juridische formulering van sociale grondrechten,4 maar ook met
de status die in ons land aan de Grondwet als geheel toekomt. Hier wreekt zich naar
mijn mening vooral het ontbreken van serieuze rechterlijke toetsing aan de Grondwet,
zoals in veel landen gebeurt door een constitutioneel gerechtshof. In landen waar een
constitutioneel hof zich regelmatig met belangrijke maatschappelijke vraagstukken
bemoeit komen juridische discussies al snel in het teken van de Grondwet te staan. We
zien dat in veel landen met een dergelijk hof, zoals Duitsland, de VS en Zuid-Afrika.

In deze bijdrage wil ik inzoomen op het recht op water. In internationaal verband
krijgt dit als mensenrecht steeds meer aandacht, en ook in een aantal nationale grond-
rechtendocumenten zien we het terug. Ik zal eerst een korte verkenning uitvoeren naar
de huidige juridische status van recht op water in het internationale recht en in het
nationale constitutionele recht, met name in dat van Zuid-Afrika waar het recht op
water als grondrecht expliciet is erkend. Ik al daarbij mede ingaan op de zojuist kort
aangeduide spanning tussen dit individuele mensenrecht en het algemene belang van een
duurzaam waterbeheer. Vervolgens zal ik bekijken in hoeverre in Nederland het recht op
water, zoals dat in internationaal verband is erkend en uitgewerkt, wordt beschermd.

19.2 Het recht op water in internationale mensenrechtenverdragen

‘Toegang tot water behoort niet tot de mensenrechten’ zo begint het artikel waarmee
NRC Handelsblad op 23 maart 2006 verslag doet van de slotverklaring van het Vierde
Wereld Water Forum.5 Een verwijzing naar zo’n mensenrecht is niet opgenomen in de
slotverklaring van deze internationale conferentie, maar slechts in een aanvullende
verklaring van een klein aantal landen.6 Belangrijkste geschilpunt is de vrees van veel

deel 5 – water over de grenzen
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3 Van Hall 1996, p. 296.
4 Vandaar mijn voorstel om artikel 21 te herformuleren, zie mijn dissertatie Verschuuren 1993.
5 ‘Geen afsluitende tekst over water als mensenrecht’, NRC Handelsblad 23 maart 2006.
6 ‘Toegang tot water in kwaliteit, kwantiteit en gelijkheid is een fundamenteel mensenrecht’, aldus een

appendix bij de slotverklaring van Bolivia, Cuba, Venezuela en Uruguay. Alleen de slotverklaring zelf
(zonder deze appendix) is terug te vinden de website van de conferentie, http://www.worldwater-
forum4.org.mx.
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landen dat de erkenning van een individueel mensenrecht op water conflicten oplevert
met het streven naar meer marktwerking en privatisering in de watervoorziening.
Eigenlijk is de kern van dit geschil de discussie over het al dan niet in overheidshanden
moeten zijn van de watervoorziening, waarover ook in Nederland discussie is (zie para-
graaf 19.4).

Toch is een recht op water al enige tijd in internationaal verband erkend als een
mensenrecht in het kader van verschillende verdragen, eerst en vooral in het kader van
het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC).7

Artikel 12 van dit verdrag bevat het recht van een ieder op een zo goed mogelijke licha-
melijke en geestelijke gezondheid (lid 1). Om dit recht te verwezenlijken dienen staten
onder andere alle aspecten van de hygiëne van het milieu van de mens te verbeteren (lid
2 onder b) en maatregelen te nemen om een gezonde ontwikkeling van het kind te
bereiken (lid 2 onder a). In 2000 nam het VN-Comité van het IVESC een General
Comment (No. 14) aan over de reikwijdte van het recht neergelegd in artikel 12
IVESC. Volgens het Comité ziet artikel 12 IVESC niet alleen op gezondheidszorg,
maar ook op alle andere factoren die bepalend zijn voor het genieten van een goede
gezondheid, zoals toegang tot schoon drinkwater, persoonlijke hygiëne, voldoende vei-
lig voedsel, en onderdak. Eerder al was de beschikbaarheid van water aangemerkt als
deel uitmakend van artikel 11 lid 1 (recht op behoorlijke levensstandaard, inclusief
toereikende voeding).8 In 2002 volgt General Comment No. 15 dat helemaal over het
recht op water gaat en als het meest gezaghebbende document over dit recht wordt
beschouwd.9 Het recht op drinkwater wordt als volgt omschreven:10

‘The right to drinking water entitles everyone to safe, sufficient, affordable and accessible
drinking water that is adequate for daily individual requirements (drinking, household
sanitation, food preparation and hygiene).’

In General Comment No. 15 wordt op de gecursiveerde onderdelen van de definitie
van het recht uitvoerig ingegaan. Ik zal, waar nodig, daar later nog op terugkomen.

Het recht op water wordt in enkele andere bindende mensenrechtenverdragen ook
nog expliciet vermeld.11 De belangrijkste hiervan zijn het Verdrag inzake de rechten van

jonathan verschuuren – recht op water
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7 Trb. 1978, 178 (Ned. vertaling).
8 General Comment Nos. 4 en 6.
9 General Comment No. 15, UN-ESC Distr.Gen. E/C.12/2002/11 29 July 2002.
10 Randnummer 7.
11 Voor een overzicht van alle impliciete en expliciete vermeldingen van het recht op water in mensenrech-

tenverdragen, zie http://www.righttowater.org.uk. Nog weer andere teksten waarin wordt verwezen naar
het recht op water, bijv. van de ILO, zijn te vinden in het proefschrift van Birgit Toebes 1999.
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het kind, en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen
vrouwen.

Artikel 24 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bevat een met artikel 12
IVESC vergelijkbaar recht toegespitst op kinderen (lid 1), waarbij als een van de te
nemen maatregelen nog wordt genoemd: ‘het bestrijden van ziekte, ondervoeding en
slechte voeding, onder andere door het voorzien in voedsel met voldoende voedings-
waarde en zuiver drinkwater, de gevaren van milieuverontreiniging in aanmerking
nemend’ (lid 2 onder c).12

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen
bepaalt in artikel 14 lid 2 onder andere dat vrouwen op het platteland onder behoor-
lijke omstandigheden moeten kunnen leven, in het bijzonder wat betreft huisvesting,
sanitaire voorzieningen, elektriciteits- en watervoorziening, vervoer en verbindingen.13

De hier behandelde mensenrechtendocumenten noemen het recht op water dus alleen
als individueel recht en gaan niet echt in op de spanning tussen dit recht en water-
beheer gericht op een breder scala aan belangen, zoals de bescherming van milieu en
natuur. Alleen het Verdrag inzake de rechten van het kind stelt expliciet dat de gevaren
van milieuverontreiniging in acht moeten worden genomen, maar de term milieu-
verontreiniging doet vermoeden dat niet gedacht is aan verdroging als ongewenst
neveneffect van drinkwatervoorziening ter realisering van het recht op water. Ook
General Comment No. 15 is helemaal toegespitst op drinkwater, al wordt wel gesteld
dat de realisering van dit recht op een duurzame wijze dient plaats te vonden, zodat het
recht zowel door huidige als door toekomstige generaties kan worden uitgeoefend.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft deze discrepantie opgemerkt en benadrukt
in een recent rapport over het recht op water dat integraal beheer van het hele stroom-
gebied de voorkeur verdient, waarbij de behoefte aan drinkwater voor de mens zo goed
mogelijk in evenwicht wordt gebracht met de andere waterbehoeften (bijvoorbeeld voor
irrigatie, stroomopwekking, natuur), en waar ook bestrijding van vervuiling centraal
staat.14 Met verstandig waterbeheer kan inderdaad veel worden bereikt, maar in extreem
droge gebieden zullen waarschijnlijk niet alle belangen tegelijkertijd (volledig) kunnen
worden gediend. 

deel 5 – water over de grenzen
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12 Trb. 1990, 170 (Ned. vertaling).
13 Trb. 1981, 61 (Ned. vertaling).
14 WHO 2003, p. 18-21.
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Helemaal ingewikkeld wordt het wanneer het een grensoverschrijdend water-
systeem betreft. Het gevaar is dan groot dat de stroomopwaarts gelegen staat, mede
omdat deze wellicht vanwege de nationale grondwettelijke erkenning van een recht op
water (zie hierna) daar juridisch toe gehouden is, het water grotendeels opsoupeert,
waardoor de stroomafwaarts gelegen staat niet meer kan zorgen voor de verwezenlijking
van het recht op water van diens burgers. In de droge delen van de wereld is dit pro-
bleem aan de orde van de dag.

Internationaalrechtelijk worden deze problemen geregeld in bi- of multilaterale
(stroomgebied)verdragen en internationale stroomgebiedcommissies, doorgaans geba-
seerd op het Verdrag van New York inzake het recht betreffende het gebruik van inter-
nationale waterlopen anders dan voor de scheepvaart.15 Een mooi voorbeeld van zo’n
commissie die zich met verdelingsvraagstukken rond het schaarse water van de Oranje-
Senqu rivier bezighoudt, is ORASECOM, bestaande uit Botswana, Lesotho, Namibië
en Zuid-Afrika. In het stroomafwaarts gelegen Namibië valt gemiddeld per jaar niet
meer dan 185 mm regen in het stroomgebied van de rivier, terwijl helemaal aan het
[##ZUIDEN?] van de rivier, deels in Namibië, deels in Zuid-Afrika, een onder het Ver-
drag van Ramsar beschermd wetland van internationaal belang ligt (‘Orange River
Mouth’), dat zeer gevoelig is voor verdroging .

Het beginsel van ‘reasonable and equitable use’ (of ‘equitable utilization’), dus een
redelijke en rechtvaardige verdeling, staat in het Verdrag van New York centraal. De
vraag die dan onmiddellijk opkomt is of dit beginsel, dat als overigens als het belang-
rijkste beginsel in het internationale waterrecht geldt,16 een grens kan stellen aan de ver-
wezenlijking van het recht op water. Dan zou in situaties waar voor de stroomafwaarts
gelegen staat onvoldoende water overblijft nadat stroomopwaarts het recht op water is
verwezenlijkt, ook stroomopwaarts verwezenlijking van het recht op water moeten wor-
den ingeperkt, zodat alle burgers in het stroomgebied in gelijke mate recht hebben op
een (zij het te klein) deel van het beschikbare water. Ik zou zeggen dat deze vraag posi-
tief moet worden beantwoord, maar het zal duidelijk zijn dat dergelijke situaties tot
grote internationale spanningen kunnen leiden. En opnieuw kan men zich afvragen of
staten werkelijk bereid zijn om dan ook nog water voor ecologische doeleinden te reser-
veren.

jonathan verschuuren – recht op water
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15 Trb. 2000, 104.
16 Zie bijvoorbeeld Birnie & Boyle 2002, p. 302.
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19.3 Recht op water in nationale constituties

Een expliciete erkenning van het recht op water in nationale constituties zien we vooral
in Afrika. Landen als Gambia, Oeganda, Zambia, Zuid-Afrika en Ethiopië hebben een
recht op water in hun grondwet staan.17

Laten we eens de Zuid-Afrikaanse grondwet nader bekijken. De Grondwet van het
Zuid-Afrika van na de afschaffing van apartheid bevat een flinke hoeveelheid sociaal-
economische grondrechten, zoals het recht op water. Sectie 27 van de Zuid-Afrikaanse
Grondwet luidt:
‘1. Everyone has the right to have access to (a) health care services, including reproduc-

tive health care; (b) sufficient food and water; and (c) social security, including, if they
are unable to support themselves and their dependants, appropriate social assistance. 

2. The state must take reasonable legislative and other measures, within its available
resources, to achieve the progressive realization of each of these rights.’

Uit het tweede lid van dit in de Bill of Rights opgenomen recht, blijkt al dat het een,
wat wij zouden noemen, sociaal grondrecht is. Anders dan bij ons stellen sociale grond-
rechten in Zuid-Afrika inhoudelijk echter wél wat voor (om de woorden van Van Hall
nog maar eens te gebruiken). Het Zuid-Afrikaanse Constitutionele Hof heeft reeds
enkele malen geoordeeld dat het beleid van de centrale overheid in strijd was met
bepaalde sociaal-economische grondrechten. De eerste zaak waarin dat gebeurde is de
Grootboom-zaak over het recht op woning (sectie 26) en het recht van kinderen op
(onder andere) onderdak (sectie 28).18 Het Hof bepaalde dat ook deze rechten afdwing-
baar zijn voor de rechter, maar dat dit niet betekent dat de overheid een ieder die
daarom vraagt op stel een sprong een woning moet verschaffen. Wel moet de overheid
aantonen dat zij, binnen de beschikbare middelen, een coherent programma heeft waar-
mee de rechten neergelegd in de Grondwet daadwerkelijk worden verwezenlijkt. 

Er is ook een uitspraak van het Constitutionele Hof van Zuid-Afrika over sectie 27,
waarvan dus ook het recht op water deel uitmaakt, al ging de zaak daar niet over.19 In

deel 5 – water over de grenzen
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17 Voor de teksten zie http://www.righttowater.org.uk.
18 Constitutional Court of South Africa, CCT 11/00, 2001 (1) SA 46 (CC), gepubliceerd in Tilburg

Foreign Law Review, Vol. 9, No. 4, p. 417-445 (m.nt. Raymond Bos), en beschikbaar via de website
van het Hof: http://www.constitutionalcourt.org.za.

19 Constitutional Court of South Africa, CCT 8/02, 2002, gepubliceerd in Tilburg Foreign Law Review,
Vol. 11, No. 3, p. 671-702 (m.nt. Danie Brand), en beschikbaar via de website van het Hof,
http://www.constitutionalcourt.org.za
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de TAC-zaak eisten de belangengroep voor HIV/AIDS-patiënten TAC (Treatment
Action Campaign) en een aantal individuele personen van de minister van Gezond-
heidszorg op basis van het sociale grondrecht neergelegd in sectie 27 toegang tot AIDS-
remmers voor zwangere vrouwen om besmetting van baby’s bij de geboorte te voorko-
men. Teruggrijpend op het Grootboom-arrest herhaalt het Hof dat sociale grondrechten
afdwingbare rechten zijn. Het Hof oordeelde vervolgens dat het beleid op grond waar-
van slechts in een beperkt aantal gevallen AIDS-remmers werden verstrekt ongrondwet-
tig is, en droeg de minister niet alleen op om een nieuw, coherent beleid te ontwikkelen
ter bestrijding van ‘moeder op kind’-besmetting met het HIV-virus, maar ook om
onmiddellijk het gevraagde medicijn ter beschikking te stellen aan medische instellin-
gen, waar vervolgens alleen de behandelend arts bepaalt aan wie het medicijn dient te
worden voorgeschreven. Het zal duidelijk zijn dat dit oordeel, in een land waar miljoe-
nen mensen HIV-geïnfecteerd zijn, enorme financiële consequenties heeft voor de
Staat. Toch worden uitspraken als deze door de overheid zeer serieus genomen en zon-
der al te veel gemor opgevolgd. Voorwaar, een heel andere manier van omgaan met
sociale grondrechten dan in Nederland!

Het recht op toegang tot water zoals gegarandeerd in de Zuid-Afrikaanse grondwet
wordt in nationale wetgeving, te weten de National Water Act en de Water Services Act,
expliciet herhaald en verder geconcretiseerd.20 Deze wetgeving bepaalt bijvoorbeeld dat
een ieder minimaal 25 liter drinkwater moet kunnen verkrijgen binnen 200 meter van
diens woning.21 Het beleid is erop gericht om voor iedereen die dat kan betalen, de
condities te creëren die nodig zijn om water af te nemen van een waterleidingmaat-
schappij. Aan hen die dat niet kunnen betalen wordt schoon drinkwater van overheids-
wege gratis verstrekt (6000 liter per huishouden per jaar). In de meeste arme wijken
(townships, sloppenwijken) is inmiddels een waterleidingsysteem aangelegd, waarmee
men hard op weg is om de situatie van voor de start van het nieuwe beleid (tussen 12
en 14 miljoen mensen die helemaal geen toegang hadden tot veilig water en rond de 
20 miljoen mensen met toegang tot te weinig water) aanzienlijk te verbeteren. Maar
liefst 57% van de Zuid-Afrikaanse bevolking ontvangt aldus gratis door de Staat gele-
verd drinkwater. 22

jonathan verschuuren – recht op water
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20 Zie uitvoerig Gabru 2005, p. 1-33, beschikbaar via de website van dit tijdschrift: http://www.puk.ac.za/
fakulteite/regte/per/issue05v1.html

21 Definitie van ‘basic water supply’, neergelegd in sectie 2 van de ‘Compulsary National Standards and
Measures to Conserve Water Regulations’ van 8 juni 2001, op basis van de Water Services Act uit 1997.

22 Gabru 2005, p. 26-27.
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Overigens moet worden aangetekend dat in Zuid-Afrika ook het probleem van
individueel drinkwater versus water voor natuur een belangrijk onderwerp van discussie
is. De National Water Act verplicht tot het reserveren van water nodig voor dagelijks
persoonlijk gebruik (dus drinkwater, persoonlijke hygiëne, e.d.) én om ecosystemen te
beschermen.23 Dit is de ‘Reserve’. Alleen het resterende water mag voor andere doelein-
den worden benut, zoals irrigatie, industrieel gebruik of ander huishoudelijk gebruik
dan de dagelijkse persoonlijke behoefte. In theorie is dit een mooi uitgangspunt, maar
in de praktijk blijkt het in sommige delen van het land moeilijk of onmogelijk om op
basis van de aanwezige waterkwantiteit de Reserve vast te stellen. Het gevaar bestaat dan
dat ecosystemen daarvan de dupe zijn. Met name waterrijke gebieden, zoals wetlands,
krijgen als gevolg van bovenstrooms watergebruik steeds meer last van verdroging.24

19.4 Recht op water in Nederland

Zoals in de inleiding gezegd wordt het recht op schoon drinkwater soms wel als een
onderdeel van het sociale grondrecht op gezondheidszorg (artikel 22 Grondwet) gezien.
In de recente discussie over de Dienstenrichtlijn kwam dat nog even in de Tweede
Kamer aan de orde.25 Nederland ziet de drinkwatervoorziening, refererend aan artikel 22
Grondwet, als een dienst van algemeen belang, waarmee deze dienst niet onder de
Dienstenrichtlijn zou zijn komen vallen.26 Ik ben het uiteraard eens met de stelling dat
drinkwatervoorziening een dienst van algemeen belang is, maar ik vraag me wel af of
artikel 22 Grondwet (‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volks-
gezondheid’) zo’n logische basis is. Als we dit recht inderdaad zo belangrijk vinden, is
het dan niet beter om, zoals in de hierboven behandelde landen, dat dan duidelijk op te

deel 5 – water over de grenzen
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23 Deze bijzonder interessante en moderne waterwet is terug te vinden op de website van het Zuid-Afri-
kaanse ministerie van Waterzaken en Bosbouw, http://www.dwaf.gov.za.

24 Dit geldt bijvoorbeeld voor het Orange River Mouth wetland, een onder het Ramsar verdrag
beschermd wetland aan de monding van de Oranje rivier, dat ik zojuist noemde. In het kader van een
nog te verschijnen publicatie over grensoverschrijdende wetlands zal ik hier later uitvoeriger op ingaan.
Zie over de gevolgen van waterschaarste voor ecosystemen in zuidelijk Afrika ook Hans Beekman e.a.,
Vulnerability of Water Resources to Environmental Change in Southern Africa, Stellenbosch 2003.

25 Kamerstukken II 2005-2006, 21 501-30, nr. 137, p. 3. 
26 Kamerstukken II 2005-2006, 21 501-30, nr. 137, p. 4. Eerder al was bij de behandeling van het wets-

voorstel tot wijziging van de Waterleidingwet in verband met de eigendom van de waterleidingbedrij-
ven geconcludeerd dat zulks betekent dat een beperkte inbreuk op het mededingingsrecht (namelijk
voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van die betreffende taak) gerechtvaardigd is, zie Kamer-
stukken II 2001-2002, 28 339, nr. 3, p. 7-8.
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schrijven? Toegegeven, ook in het kader van het IVESC, is het recht op water erkend als
onderdeel van het recht op gezondheid, maar de laatste jaren wordt het recht op water
toch steeds meer erkend als afzonderlijk mensenrecht, zoals blijkt uit General Com-
ment No. 15 en de meest recente mensenrechtenverdragen (zie paragraaf 19.2). Wel
heeft aanpassing van de grondrechtencatalogus in onze Grondwet alleen zin als tegelij-
kertijd de juridische en maatschappelijke status van de grondrechten wordt vergroot,
dat moge duidelijk zijn.
Vreemd genoeg bevat de thans nog geldende Waterleidingwet, waarvan vervanging door
de Drinkwaterwet voor 2007 op het programma staat,27 een erg op een sociaal grond-
recht lijkende bepaling, namelijk artikel 1a: ‘De overheid draagt zorg voor de openbare
drinkwatervoorziening.’

Zo hebben we dan misschien toch een in de wet opgenomen sociaal grondrecht op
water! Deze bepaling is pas in 2004 in de wet uit 1957 opgenomen naar aanleiding van
een discussie in de Tweede Kamer over marktwerking en privatisering in de drinkwater-
voorziening. Op verzoek van de Tweede Kamer is wettelijk vastgelegd dat de drinkwater-
voorziening een overheidstaak is,28 eveneens onder verwijzing naar artikel 22 Grondwet.29

Maar er is meer. Uit de Waterleidingwet blijkt dat er zelfs een klassiek aandoend
recht op water bestaat, maar dan geformuleerd als plicht voor de waterleidingbedrijven.
Artikel 3p behelst namelijk een aansluitings- en leveringsplicht. Deze plicht zat niet in
het door het kabinet ingediende wetsvoorstel, maar is pas na een daartoe strekkend
amendement van de Tweede Kamer30 opgenomen in de wet.31 Het artikel trad begin
2005 in werking.32 Beter laat dan nooit. Artikel 3p leden 2 en 3 luiden als volgt (lid 1
bevat de aansluitplicht op het leidingnet):
‘2. De eigenaar van een waterleidingbedrijf is verplicht aan degene die daarom verzoekt

een aanbod te doen met gebruikmaking van het door hem beheerde leidingnet
drinkwater te leveren.

3. De eigenaar van een waterleidingbedrijf hanteert tarieven en voorwaarden die rede-
lijk, transparant en niet discriminerend zijn.’
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27 Kamerstukken II 2005-2006, 30 300 XI, nr. 115, p. 14.
28 Kamerstukken II 2001-2002, 28 339, nr. 3, p. 1. Overigens betekent dit niet dat de overheid zelf

productie en distributie ter hand moet nemen, maar dat de overheid moet zorgen dat er altijd iemand
is die dat doet.

29 Kamerstukken II 2001-2002, 28 339, nr. 3, p. 7.
30 Amendement Van Lith, Kamerstukken II 2002-2003, 28 339, nr. 11.
31 Stb. 2004, 517.
32 Stb. 2005, 81.

boek weids water  23-11-2006  09:10  Pagina 433



In de Waterleidingwet is behalve de aansluit- en leveringsplicht ook vastgelegd dat de
hoeveelheid te leveren water overeenstemt met hetgeen noodzakelijk is in het belang
van de volksgezondheid (artikel 4):

‘De eigenaar van een waterleidingbedrijf is gehouden zorg te dragen, dat de levering
van deugdelijk leidingwater aan de verbruikers in zijn distributiegebied gewaarborgd is
in zodanige hoeveelheid en onder zodanige druk als het belang der volksgezondheid
vereist.’

In artikel 3p, derde lid, zit vanuit het perspectief van het recht op water de crux, want
de vraag is natuurlijk wat redelijk is. Ook bij de totstandkoming van de Kaderrichtlijn
water is hierover discussie geweest.33 Uitgangspunt van de richtlijn, neergelegd in artikel
9, is dat drinkwatervoorziening een ‘waterdienst’ is, waarvoor de kosten, zoals milieu-
en bronkosten, moeten worden teruggewonnen op basis van het beginsel van de vervui-
ler betaalt. Net als de Nederlandse wet gebruikt de Kaderrichtlijn het woord ‘redelijk’.
In aanvulling daarop wordt in artikel 9 lid 1, laatste alinea, expliciet gesteld dat de sociale
effecten in acht moeten worden genomen.

Maar wordt bij het vaststellen van de prijs daadwerkelijk rekening gehouden met
armlastige particulieren? Ik heb geen empirisch onderzoek uitgevoerd om vast te stellen
hoe hiermee wordt omgegaan. Hoewel we er waarschijnlijk van moeten uitgaan dat de
waterleidingbedrijven vanwege hun leverplicht niet lichtvaardig tot afsluiting vanwege
wanbetaling zullen overgaan, en in de bijstandsvoorziening expliciet rekening wordt
gehouden met elementaire voorzieningen als drinkwatervoorziening, kwam in 2006
toch het bericht in de media dat het aantal huishoudens dat wegens wanbetaling wordt
afgesloten van het drinkwater licht toeneemt. In een van die berichten staat bijvoor-
beeld dat alleen al bij Oasen, het voormalige Hydron Zuid-Holland, jaarlijks 400 tot
500 afsluitingen plaatsvinden op een totaal van ongeveer 320.000 klanten.34 Dat is dus
in minder dan 0,2% van de gevallen, maar bedacht moet worden dat achter één ‘klant’
een gezin kan schuilgaan bestaande uit meerdere personen. Landelijk zou je dan jaar-
lijks toch op behoorlijke aantallen kunnen uitkomen.

De hierboven behandelde General Comment over het recht op water gaat expliciet
in op het begrip ‘affordable’ uit het recht op water: water moet betaalbaar zijn. Volgens
het VN-Comité inzake economische, sociale en culturele rechten moet de prijs van
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33 Richtlijn 2000/60/EG, Pb EG L 327.
34 Waterforum Online, 2 februari 2006, bericht opgenomen in het archief van waterland.net (http://

www.waterland.net).
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water afhankelijk zijn van wat mensen kunnen betalen, rekening houdend met de
omstandigheid dat mensen geen regulier inkomen hebben en dus geen langlopende ver-
plichtingen kunnen aangaan. Dat leidt er vaak toe dat deze armen geen vaste waterleve-
ring krijgen maar afhankelijk zijn van water in flessen, waarmee zijn ongeveer twaalf
keer meer betalen voor een liter water dan rijkeren die gewoon langlopende verplichtin-
gen kunnen aangaan en zijn aangesloten op de waterleiding. De Wereldgezondheids-
organisatie suggereert waterleidingbedrijven om verschillende servicepakketen aan te
bieden: een goedkoop basaal pakket voor de allerarmsten tot een uitgebreid pakket voor
de rijkeren. Ook wil deze VN-organisatie dat de overheid de markt in de gaten houdt
om te bezien of een ieder een minimum aan service krijgt.35

Naar mijn mening betekent dit dat ook in Nederland toezicht nodig is om te
bezien of zij die afgesloten zijn door de waterleidingmaatschappij, op andere wijze een
minimum aan schoon drinkwater krijgen, en zo niet dat zulks van overheidswege wordt
verschaft. Het is de vraag of bij het toezicht zoals we dat in Nederland kennen door de
VROM-Inspectie en door de provincies en gemeenten hier voldoende aandacht voor
bestaat.

Hierboven noemde ik al even de Dienstenrichtlijn. In de discussies rond de privatise-
ring van de waterleidingbedrijven is de relatie tot het EG-recht herhaaldelijk aan de
orde geweest. Geconcludeerd is dat de EU het toestaat om deze dienst als een dienst
van algemeen belang te karakteriseren en daarmee niet onder de volledige werking van
het mededingingsrecht te laten vallen, maar dat wel kwaliteitseisen moeten worden
gesteld.36 Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water regelt namelijk de kwaliteit van het drinkwater, zonder expliciet het
bestaan van een recht op (schoon) drinkwater te erkennen. Artikel 4 van de richtlijn
bepaalt slechts:
‘1. Onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van andere communautaire bepalin-

gen, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor mense-
lijke consumptie bestemd water gezond en schoon is. Overeenkomstig de minimum-
vereisten van deze richtlijn is voor menselijke consumptie bestemd water gezond en
schoon, als het:

a. geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of con-
centraties die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren,
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35 WHO 2003, p. 16.
36 Zie Kamerstukken II 2001-2002, 28 339, nr. 3, p. 7-8. In overweging no. 15 bij de Kaderrichtlijn

water (Richtlijn 2000/60/EG, Pb EG L 327, p. 2) staat zulks ook expliciet vermeld.
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b. voldoet aan de in bijlage I, delen A en B, gespecificeerde minimumvereisten;
en als de lidstaten, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de artikelen 5
tot en met 8 en 10, overeenkomstig het Verdrag, alle andere nodige maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water aan de
vereisten van deze richtlijn voldoet.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van
deze richtlijn er in geen geval, direct of indirect, toe kunnen leiden dat de huidige
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water achteruitgaat, voorzover
dit van belang is voor de bescherming van de volksgezondheid, of dat de verontrei-
niging van voor de drinkwaterproductie bestemd water toeneemt.

Ook de Kaderrichtlijn water erkent niet het bestaan van een recht op water. Wat hiervan
de achtergrond is weet ik niet. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat Kaderrichtlijn
vooral een waterkwaliteits- en in iets mindere mate een waterkwantiteitswet is, en de
drinkwatervoorziening in die richtlijn dus slechts in het licht van het kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer wordt bezien, waarmee de mogelijke spanning tussen het individuele
recht op water en het algemene belang van een integraal waterbeheer wordt ontlopen.

Eerder in deze bijdrage heb ik betoogd dat drinkwatervoorziening op gespannen
voet kan staan met milieubescherming. Drinkwater wordt immers onttrokken aan
grond- en oppervlaktewater. Het lenigen van de nood van de een, conform het grond-
recht op schoon drinkwater, kan zo leiden tot de creatie van de nood van anderen door
verdroging. In door droogte getroffen landen is dit een enorm groot probleem. Maar
ook in Nederland hebben we, althans in sommige gebieden, te maken met verdroging,
en dus kan zich ook hier een botsing van grondrechten voordoen, namelijk die van
artikel 21 (bescherming van het milieu) en artikel 22 (bescherming volksgezondheid
waaronder het recht op water).

Het is dan ook terecht dat artikel 4 van de Waterleidingwet voor wat betreft de hoe-
veelheid te leveren drinkwater een link legt met de volksgezondheid, zodat niet een
onbeperkte hoeveelheid drinkwater hoeft te worden geleverd, en al helemaal niet de
plicht bestaat om drinkwater te leveren voor het besproeien van het gazon, het wassen
van de auto of het doorspoelen van het toilet.37 General Comment No. 15 noemt als
minimum 50 liter per persoon per dag, of in elk geval 20 liter, wat wordt gezien als het
absolute bestaansminimum.38 De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat drinkwater
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37 Dit zogenaamde ‘huishoudwater’ valt niet onder de leveringsplicht van drinkwater, zie Kamerstukken
II 2002-2003, 26 484, nr. 9, p. 1.

38 General Comment No. 15, p. 2 (randnummer 8).
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in voldoende hoeveelheid aanwezig is, indien het dood door uitdroging voorkomt, het
risico van watergerelateerde ziektes terugbrengt, en er voldoende is voor gebruik voor
koken en voor de persoonlijke en huishoudelijke hygiëne.39

19.5 Conclusie

Het recht op water wordt in grote delen van de wereld, met name in droge delen van de
wereld, als een belangrijk mensenrecht erkend. In sommige van die landen wordt van
overheidswege gratis drinkwater verstrekt voor mensen die niet in staat zijn water aan te
schaffen bij een waterleidingmaatschappij. In die landen staat de natuur onder grote
druk omdat het beschikbare water vooral voor menselijke behoeften dreigt te worden
onttrokken. In ons land ontbreekt expliciete erkenning van het bestaan van een dergelijk
recht, al wordt vaak aangenomen dat de overheid op basis van het sociale grondrecht op
volksgezondheidsbescherming, neergelegd in artikel 22 van de Grondwet, verplicht is te
zorgen voor drinkwatervoorziening. Dat is gebeurd door in de Waterleidingwet deze taak
expliciet neer te leggen en door een leveringsplicht op te leggen aan de waterleiding-
bedrijven, die hiervoor echter wel een ‘redelijke’ vergoeding mogen vragen en wanbetalers
mogen afsluiten van de waterleiding. Misschien is het vanwege het toenemende belang
van de ‘recht op water’-discussie in internationaal verband goed om nog eens naar ons
eigen land te kijken. Wij hebben van oudsher eerder te last van te veel dan van te wei-
nig water, maar ook hier is er verdroging, en ook hier wordt niet iedereen voorzien van
drinkwater omdat de prijs voor hen te hoog is. De aanstaande indiening van het voor-
stel voor de nieuwe Drinkwaterwet (voordat het kabinet Balkenende II viel was indie-
ning voorzien in oktober 2006)40 lijkt me een goede gelegenheid om deze fundamentele
kwesties die samenhangen met het recht op water in politiek en samenleving te bespre-
ken. Misschien is het zelfs tijd om bij de volgende herziening van de grondrechten uit
onze Grondwet ook het recht op water expliciet te noemen, hetzij als apart grondrecht,
hetzij als onderdeel van een van de andere grondrechten. De spanning tussen dit recht
en het recht op bescherming van het milieu behoeft dan uiteraard aandacht. Naar mijn
mening kan volledige verwezenlijking van het recht op water worden beperkt om twee
redenen: vanwege het beginsel van ‘equitable utilization’ door andere staten in het
betreffende stroomgebied, en vanwege ecologische redenen.
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