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Betreft: Verzoekschrift 0925/2012, ingediend door Helena Iwaniuk (Poolse nationaliteit), 
over verontreiniging van haar eigendom door rioolwater en het niet ten uitvoer 
leggen van een hiermee samenhangende gerechtelijke uitspraak door de lokale 
autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat haar eigendom wordt blootgesteld aan verontreiniging door het 
gemeentelijke rioolstelsel en wijst erop dat de hiermee verbonden infrastructuurwerken mede 
door de EU zijn gefinancierd. De gemeentelijke autoriteiten hebben haar herhaaldelijk 
ingediende klachten echter afgewezen en beweerden dat de regelmatige overstromingen aan 
regenwater te wijten waren. Indienster, die tevergeefs heeft geprobeerd een minnelijke 
oplossing te vinden, heeft de gemeente vervolgens voor de rechter gedaagd en de rechtszaak 
gewonnen. De gemeentelijke autoriteiten hebben de gerechtelijke uitspraak echter niet ten 
uitvoer gelegd en aangezien er in deze zaak sprake is van een ernstig gevaar voor het milieu 
en de volksgezondheid, verzoekt indienster het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

In de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 wordt voorgeschreven dat het 
opvangsysteem volgens de meest actuele stand van de techniek ontworpen, gebouwd en 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 
van 30.5.1991, blz. 40).
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onderhouden moet worden, en dat dit geen buitensporige kosten met zich mee mag brengen.
Het is de taak van een lidstaat om de specifieke (technische) vereisten hiervoor vast te leggen. 

De gemeente is eigenaar van het openbare rioolstelsel. In die hoedanigheid is zij er 
verantwoordelijk voor dat het rioolstelsel zo wordt gebouwd dat het de rechten van anderen niet 
schendt en geen nadelige uitwerking heeft op het stelsel van anderen. Toch kan er in bijzondere 
situaties (bijvoorbeeld ongewoon zware regenval, verstopping) stuwing van water in rioolstelsels 
ontstaan. Binnen bepaalde technische grenzen kunnen huizen en percelen tegen overstromingen 
worden beschermd met keerkleppen.

Naar aanleiding van de door indienster verstrekte informatie en de uitspraak van de regionale 
rechtbank hebben deskundigen vastgesteld dat bij de planning inbreuk is gemaakt op de 
bouwvoorschriften. Tevens hebben zij aangetoond dat in sommige gevallen de juiste technische 
rapportages ontbraken die nodig waren om het openbare rioolstelsel naar behoren te bouwen. 
Ook werden enkele wijzigingen doorgevoerd in het investeringsproject voor het gebied waar 
zich het perceel van indienster bevindt. Volgens indienster heeft dit geleid tot de overstroming 
van het riool. Indienster heeft reeds een proces voor de rechtbank van Bielsk Podlaski gewonnen. 
Dit vonnis stoelt op de Poolse wet inzake collectieve watervoorziening en lozing van afvalwater. 
Er is niet verwezen naar Europese wetgeving. 

Conclusie

De Commissie kan op grond van de door indienster verstrekte informatie geen inbreuk op 
Europese wetgeving (richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater) vaststellen. 
Aangezien er onder het Poolse recht reeds een vonnis is gewezen met betrekking tot deze 
inbreuk, lijkt het raadzaam de gerechtelijke procedure op nationaal niveau voort te zetten. 
Indienster kan op basis van het vonnis de Poolse rechter verzoeken een verlof tot 
tenuitvoerlegging uit te vaardigen, waardoor het vonnis geëxecuteerd kan worden en "uitvoering 
door een derde" mogelijk is.


