
Reactie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op vragen Nieuwsuur 

Algemene reactie vooraf 

Iedereen in Nederland heeft toegang tot schoon drinkwater. In Nederland wordt drinkwater 

geleverd op basis van een contract met een drinkwaterbedrijf. Voor het afgenomen drinkwater 

moet worden betaald. Op grond van de Drinkwaterwet moeten de drinkwaterbedrijven tarieven 

hanteren die kostendekkend zijn. 

Als afnemers hun drinkwaterrekening niet betalen heeft het drinkwaterbedrijf het recht om de 

levering van drinkwater op te schorten door middel van afsluiting. Dit recht geldt niet onverkort. 

De minister heeft in de Regeling afsluitbeleid dit recht van drinkwaterbedrijven ingeperkt. Afsluiting 

mag alleen als uiterste redmiddel. Een drinkwaterbedrijf moet zich bijvoorbeeld inspannen om in 

persoonlijk contact te treden met een afnemer die zijn rekening niet betaalt. Drinkwaterbedrijven 

doen dat ook. Zij proberen bijvoorbeeld telefonisch in contact te treden met de afnemer of zij gaan 

bij hen langs. Drinkwaterbedrijven zijn ook verplicht om de gegevens van afnemers die hun 

drinkwaterrekening niet meer betalen door te geven aan schuldhulpverlening. Het niet betalen van 

een waterrekening kan namelijk een indicator zijn van een bredere schuldenproblematiek. 

De minister is op grond van de Drinkwaterwet verplicht om bij de totstandkoming van de Regeling 

afsluitbeleid de drinkwaterbedrijven, consumentenorganisaties en de branchevereniging voor 

schuldhulpverlening en sociaal bankieren te consulteren. Dat heeft de minister ook gedaan. 

Daarnaast heeft iedereen in Nederland zijn zienswijze op de concept Regeling kunnen geven in het 

kader van een internetconsultatie. Een aantal belangenorganisaties heeft daar ook gebruik van 

gemaakt. De minister heeft alle opmerkingen van de drinkwaterbedrijven, 

consumentenorganisaties, schuldhulpverleners en belangenorganisaties afgewogen en ervoor 

gekozen om strenge voorwaarden te stellen aan het recht van drinkwaterbedrijven om tot 

afsluiting over te gaan. 

In 2020 is de rechtmatigheid van de Regeling afsluitbeleid door een tweetal belangenorganisaties 

aan de rechter voorgelegd. Volgens hen was de Regeling afsluitbeleid in strijd met de 

verplichtingen van Nederland onder mensenrechtenverdragen. De Regeling zou moeten verbieden 

dat huishoudens met kinderen afgesloten worden van drinkwatervoorziening. De rechtbank was het 

daar niet mee eens. Op 6 april 2022 oordeelde de rechtbank dat kinderen op grond van het 

Kinderrechtenverdrag en andere verdragen geen onvoorwaardelijk recht op toegang tot drinkwater 

hebben. Het vonnis is openbaar en is via deze link te lezen. Een korte samenvatting van het vonnis 

heeft de rechtbank Den Haag op haar website geplaatste en is via deze link te lezen. De twee 

belangenorganisaties hebben hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. Deze procedure loopt op 

dit moment. 

 

Beantwoording van de vragen 

1. Waarom worden in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater 
minderjarige kinderen niet tot de groep van ‘kwetsbare consument’ gerekend? Acht IenW 
het wenselijk dat minderjarige kinderen binnen gezinnen alsnog onder ‘kwetsbare 
consument’ worden geschaard? 

Tijdens de internetconsultatie is door belangenorganisaties voorgesteld om kinderen als 
kwetsbare consument aan te merken. Hier is toen niet voor gekozen omdat het ingrijpende 
gevolgen zou hebben voor het drinkwatersysteem. De Staat is daartoe ook niet verplicht ogv 
internationaal recht. Het zijn de drinkwaterbedrijven die afsluiten op grond van hun 
opschortingsrecht van levering bij wanbetaling, niet de Staat. De Staat stelt daar wel 
verregaande beperkingen aan. Als een arts verklaart dat sprake is van grote 
gezondheidsrisico’s mag een kwetsbare consument (waartoe ook huisgenoten en dus 
kinderen worden gerekend) niet worden afgesloten. 

 

2. Het Europees Parlement heeft zich eerder in een resolutie (zie: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_NL.html) gekeerd 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:3043
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Huishoudens-met-kinderen-kunnen-worden-afgesloten-van-drinkwater-bij-wanbetaling.aspx
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_NL.html


tegen de gedwongen afsluiting van de watertoevoer. Waarom legt Nederland deze 
resolutie naast zich neer?  
Nederland stelt al verregaande beperkingen aan het afsluiten door drinkwaterbedrijven en 
houdt zich aan internationale verplichtingen m.b.t. de toegang tot drinkwater. In de meeste 
landen in Europa is afsluiting ook onder voorwaarden toegestaan. 

 

3. Het Verdrag inzake de rechten van het kind stelt in artikel 3, lid 1: In all actions concerning 
children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, 
administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a 
primary consideration. In hoeverre is het belang van kinderen een eerste overweging 
geweest bij het vaststellen van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van 
drinkwater? 

Het beperken van het afsluiten van drinkwater door drinkwaterbedrijven is niet een 
maatregel die specifiek op kinderen ziet maar een van de vele maatregelen die (mede) voor 
kinderen gevolgen kunnen hebben.  
Het belang van kinderen is overigens wel degelijk meegewogen in het afsluitbeleid. 
Huishoudens waarin dit speelt zijn veelal het meest geholpen met actieve 
schuldhulpverlening, zoals ook steeds weer naar voren komt. 

 

4. Drinkwaterleveranciers weten niet welke huishoudens bestaan uit (minderjarige) kinderen. 
Zou het helpen wanneer drinkleveranciers meer inzicht hebben in hun consument zodat zij 
maatwerk kunnen leveren bij niet-betaling? 

Deze vraag is gericht tot de drinkwaterbedrijven en Vewin (de vereniging van 
drinkwaterbedrijven in Nederland) en hun afsluitbeleid. Drinkwaterbedrijven zullen in relatie 
tot het betalen van de drinkwaterrekening wel informatie hebben over problematische 
schulden. 

 

5. Eerder is door de Staat aangegeven dat wanneer afsluiting van gezinnen niet meer zal 
plaatsvinden, de “financiële houdbaarheid van de drinkwatervoorziening niet meer is 
geborgd.” Wat is de onderbouwing van dit argument?  
Dit is niet op deze manier gezegd, het zit iets genuanceerder. Gesteld is (zie toelichting 
Wijziging afsluitregeling Staatscourant 2018 nr. 26271  9 mei 2018, p. 10): “voor het 
duurzaam realiseren van het recht op water en sanitatie is betaling voor de levering van 
drinkwater van groot belang. Dit omdat het de financiële duurzaamheid van het 
dienstensysteem waarborgt” en “dat alternatieven die worden aangedragen, zoals het 
aanmerken van kinderen als kwetsbare consumenten of het oprichten van een 
drinkwaterfonds, zijn veelal dermate ingrijpend dat de financiële houdbaarheid van de 
drinkwatervoorziening niet meer is geborgd”.    
De drinkwaterbedrijven stellen dat de mogelijkheid tot afsluiting i.c.m. vroegtijdige 
schuldhulpverlening er juist toe leidt dat de situatie niet verder uit de hand loopt en dat het 
ofwel niet komt tot een afsluiting of dat deze van korte duur is. 

 

6. Tijdens de Covid-pandemie zijn afsluitingen van water ook gedurende een bepaalde 
periode achterwege gebleven. Heeft dit de financiële houdbaarheid van de 
drinkwatervoorziening in gevaar gebracht? Zo nee, waarom gaat dit argument dan wel op 
voor het niet afsluiten van een selecte groep (gezinnen)? 

Volgens ons bekende info heeft dit niet tot problemen met de financiële houdbaarheid 
geleid. 

 


