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Het "one out, all out"-beginsel is een belangrijk beginsel waaruit de geïntegreerde aanpak van de 
kaderrichtlijn water1 voor de bescherming van waterbronnen en bijhorende aquatische ecosystemen 
blijkt. Kwaliteitselementen in de definitie van ecologische toestand geven een holistisch beeld van de 
gezondheid van het aquatische milieu. Enkel als alle elementen die er deel van uitmaken, minstens 
als "goed" worden beoordeeld, kan de algemene toestand ook "goed" zijn. Dit garandeert dat alle 
vormen van belasting die de toestand van het water kunnen verslechteren, worden aangepakt en het 
garandeert de milieu-integriteit van de doelstellingen van de richtlijn. Hoewel vele lidstaten, 
waaronder Nederland, dit beginsel bij de beoordeling van waterlichamen naleven, brengen zij verslag 
uit over de voortgang naar de toestand "goed" door middel van extra indicatoren op het niveau van 
afzonderlijke kwaliteitselementen2. In het kader van de tweede stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) 
die in december 2015 moeten zijn opgesteld, werkt de Commissie met de lidstaten aan de 
ontwikkeling van soortgelijke indicatoren op EU-niveau. 
 
In de kaderrichtlijn water is vastgelegd dat bij de voor 2019 geplande herziening ervan rekening wordt 
gehouden met de resultaten van de tweede SGBP's. 
 
De nitratenrichtlijn3, een basismaatregel uit hoofde van de kaderrichtlijn, moet naar behoren ten 
uitvoer worden gelegd om de doelstellingen van de kaderrichtlijn te realiseren. Vaak zal dit echter niet 
volstaan en zullen lidstaten extra maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat deze 
doelstellingen worden behaald. 
 

                                                      
1  Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 

kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1–73). 
2  Zie bijvoorbeeld het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan voor het Nederlandse deel van het internationale 

stroomgebiedsdistrict Rijn, http://www.platformparticipatie.nl/Images/5.%20Ontwerp-SGBP_Rijn_tcm318-
361776.pdf, blz. 27–29. 

3  Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 
verontreinigingen door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1–8). 


