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Laga Newsflash 
Het Hof van Justitie blijft onverbiddelijk 
voor wat betreft gebrekkige 
waterzuivering in de lidstaten 

 

 

Het Hof van Justitie tikt Italië opnieuw op de vingers inzake 
het stedelijk afvalwater. Italië slaagde er niet in om tijdig te 

voldoen aan haar verplichting om de 109 Italiaanse 
agglomeraties te voorzien van een opvangsysteem voor 

stedelijk afvalwater en/of een systeem voor de behandeling 
van stedelijk afvalwater dat voldoet aan de vereisten van 
Richtlijn 91/271/EEG, gewijzigd bij Verordening nr. 

1137/2008.   
 

Richtlijn 91/271 inzake stedelijk afvalwater gaf de lidstaten 
initieel de tijd tot 31 december 2000 om de bepalingen van de 

richtlijn om te zetten in nationaal recht. Aangezien Italië de 
richtlijn niet tijdig omzette, maakte de Europese Commissie op 
2 december 2010 een inbreukprocedure aanhangig voor het 

Europees Hof van Justitie wegens miskenning van de artikelen 
3, 4 en 10 van deze richtlijn. 

 
Deze procedure leidde tot het arrest van 19 juli 2012 van het 
Hof van Justitie, waarin het Hof oordeelde dat Italië de op haar 

rustende verplichtingen niet is nagekomen. Het Hof gaf Italië 
tot 11 februari 2016 de tijd om zich in regel te stellen. 

 
Ruim twee jaar na de opgelegde termijn bracht de Europese 
Commissie Italië opnieuw voor het Hof wegens niet-uitvoering 

van het arrest van 19 juli 2012. 
 

In een arrest van 31 mei 2018 stelt het Hof van Justitie vast 
dat de niet-nakoming van de verplichtingen door Italië bijna 
zes jaar heeft geduurd en bovendien bijzonder ernstig is, 

aangezien het ontbreken of de ontoereikendheid van 



opvangsystemen of zuiveringssystemen voor stedelijk 
afvalwater aanzienlijke schade kan toebrengen aan het milieu. 

 
Het Hof veroordeelt Italië dan ook tot een dwangsom van ruim 

30 miljoen euro. De dwangsom geldt voor elke zes maanden 
vertraging bij de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn 

ter uitvoering van het arrest van 2012. 
 
Het Hof stopt hier niet en acht het passend om Italië 

bijkomend te veroordelen tot het betalen van een forfaitaire 
som van 25 miljoen euro.  Het Hof verwijst hiervoor naar de 

specifieke situatie en de inbreuken die Italië eerder reeds 
pleegde op het gebied van de opvang en de behandeling van 
stedelijk afvalwater. Deze forfaitaire som zou eveneens ervoor 

moeten zorgen dat Italië in de toekomst geen soortgelijke 
inbreuken op het EU-recht meer maakt. 

 
Het Hof van Justitie blijft zich dus streng opstellen tegenover 
lidstaten die Richtlijn 91/271 inzake stedelijk afvalwater niet 

tijdig of niet-correct omzetten. Ook België werd in 2013 
immers veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro wegens 

een gebrekkige waterzuivering, naast Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Luxemburg en Zweden. Momenteel zijn er nog twee, 
gelijkaardige procedures hangende bij het Hof van Justitie 

tegen het Verenigd Koninkrijk enerzijds en Ierland anderzijds. 
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