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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 971/2009, ingediend door Angela en William Flanagan (Britse 
nationaliteit), over een niet werkend rioolsysteem, de gevolgen voor de 
gezondheid van dien en de weigering van instanties om te helpen

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indieners maken bezwaar tegen het feit dat hun gemeentebestuur goedkeuring heeft gegeven 
aan een overduidelijk niet werkend rioolsysteem dat, zo stellen zij, een gevaar is voor de 
volksgezondheid aangezien het riool een nabijgelegen bron vervuilt. Gezien de teleurstellende 
reacties van verschillende instanties op hun klachten en protesten, van onder andere 
ombudsmannen, de Schotse autoriteiten en de verzoekschriftencommissie van het Schotse 
parlement, roepen ze nu de hulp in van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Het verzoekschrift van de eigenaren van een huis in de Schotse gemeente Auchterarder wijst 
op vermeend plichtsverzuim door Schotse lokale en regionale autoriteiten en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor bouwvergunningen en -toezicht. Verder verzoeken indieners om 
vergoeding van schade en kosten als gevolg van het vermeende plichtsverzuim.

Het geschil betreft het rioolsysteem voor huishoudelijk afvalwater voor drie huizen, en een 
vervuilde drinkwaterbron. Hoewel niet wordt aangevoerd dat er sprake zou zijn van inbreuk 
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op milieuwetgeving van de EU, bestaat er geen EU-wetgeving1 inzake de individuele
drinkwatervoorziening of inzake rioolwatersystemen voor drie afzonderlijke huizen. Dit zijn 
nationale kwesties die onder de bevoegdheid vallen van de autoriteiten van de lidstaten.

Wat betreft de beweringen over de toegang tot de rechter in verband met vorderingen tot 
schadevergoeding wijst de Commissie erop dat deze kwesties niet binnen het bestek van de 
EU-wetgeving vallen, maar onder nationale rechters ressorteren.

Er bestaat voor de Commissie geen rechtvaardiging om deze kwestie nader te onderzoeken. 

                                               
1 De drinkwaterrichtlijn 98/83/EG, PB L330 van 5.12.1998, is van toepassing op de voorziening van voor 

menselijke consumptie bestemd water waarvan per dag gemiddeld meer dan 50 personen gebruikmaken of die 
per dag meer dan 10 m³ levert. De kaderrichtlijn Water 2000/60/EG, PB L327 van 22.12.2000, bevat onder 
meer de verplichting om wateren te beschermen onttrekking van water voor menselijke consumptie die meer 
dan 50 personen bedienen en die meer leveren dan gemiddeld 10 m3 per dag. De richtlijn zuivering stedelijk 
afvalwater 91/271/EG, PB L135 van 30.5.1991, is in beginsel van toepassing op agglomeraties met meer dan 
2000 inwonerequivalenten, maar niet op afzonderlijke huizen.


