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Samenvatting 

Via het recht kunnen mensen toegang krijgen tot de basisbehoeften van menselijk welzijn door 

naar de rechter te gaan om zich op hun rechten te beroepen. Ondanks de toenemende mondiale 

consensus over het bestaan van een mensenrecht op sanitatie in het recht, heeft een derde van de 

huidige 7,3 miljard mensen wereldwijd echter geen toegang tot verbeterde sanitaire 

voorzieningen (Baum et al. 2013). Dit wordt veroorzaakt door een verspreid aantal drivers, die 

niet verbonden zijn met het recht. Er zijn ook ruimtelijke, groeps- en individuele ongelijkheden 

in toegang binnen landen, die, naar we mogen aannemen, betere records hebben van verbetering 

in toegang. De resulterende sociale en maatschappelijke ongelijkheden en de aantasting van het 

milieu maken de realisering van het mensenrecht op sanitatie ( te noemen: sanitatierecht) en 

inclusieve ontwikkeling (te noemen: inclusiviteit), wat omvat: sociale, ecologische en 

maatschappelijke inclusiviteit) tot een nijpende zorg voor alle lagen van bestuur, van het 

internationale niveau tot aan het lokale bestuur. 

Er zijn vijf hoofd lacunes in kennis, die mijn focus op het sanitatierecht rechtvaardigen, terwijl 

we refereren aan het mensenrecht op water ( te noemen: waterrecht), waar nodig voor de analyse:  

a) De wetenschappelijke, gecombineerde analyse van de mensenrechten op sanitatie en water 

verbeteren de conceptualisering van het sanitatierecht niet door de inherente verschillen tussen 

beiden rechten, die onbedoeld over het hoofd worden gezien (Ellis en Feris, 2014);  

(b) Wetenschappelijk onderzoek naar het sanitatierecht blijft beperkt tot onderzoek binnen de 

juridische theorie, maar andere onderzoeksvelden houden zich meer bezig met een vorm van 

onderzoek, die focust op een meer interdisciplinaire analyse;  

c) De juridische definitie van het sanitatierecht is in het beste geval beperkt en richt zich niet op 

de duurzaamheid van het milieu; 

(d) De analyse van het sanitatierecht door juristen heeft minimale aandacht voor de impact van 

dit recht op de drivers van slechte sanitaire omstandigheden en voor de opties om het 

complementaire niet-mensenrechten instrumentarium over te nemen, dit om het bestuurlijk kader 

te verstevigen; 

e) Er is schaarste aan meetbare indicatoren om het sanitatierecht te toetsen. 
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Voorts suggereert het bewijs in de literatuur, dat terwijl een combinatie van het sanitatierecht en 

het waterrecht het gebruik van op water gebaseerde sanitaire voorzieningen veronderstelt, dit niet 

toepasbaar zou kunnen zijn in sommige lokale contexten, onafhankelijk van rijkelijk beschikbaar 

water, precies zoals praktijken van water-intensieve hygiëne desalniettemin kunnen voorkomen 

in gebieden met waterschaarste. 

Daarom tracht mijn onderzoek bij te dragen aan het debat over de levensvatbaarheid van het 

sanitatierecht door het behandelen van de drivers voor slechte sanitaire voorzieningen en het 

bevorderen van de inclusiviteit door eerlijke toegang tot milieuvriendelijke sanitaire 

voorzieningen. Dit is waardevol voor beleidsmakers, ontwikkelingspartners, regelgevers, 

verleners van sanitaire diensten en het publiek, dat het recht bezit. De hoofdonderzoeksvraag is: 

Hoe kan het mensenrecht op sanitatie worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd om inclusieve 

ontwikkeling te bevorderen? De hoofdonderzoeksvraag wordt verder opgesplitst in vijf sub-

onderzoeksvragen. Geïnspireerd door de methode van institutionele analyse, ontwikkeld door het 

International Human Dimensions Programme van het Global Environmental Change Project, 

focussen de sub-onderzoeksvragen op het instituut van het sanitatierecht. Verder richten ze zich 

op de instrumenten om het recht te helpen implementeren, en hun effecten op sleutelspelers, 

gegeven de drivers voor slechte sanitaire voorzieningen. Ten slotte, gebaseerd op het 

bovenstaande, is er een focus op een hernieuwd ontwerp van de instrumenten, waar dat nodig is 

om de effectiviteit te bevorderen. De sub-vragen behelzen: 

 Wat zijn de drivers voor slechte sanitaire voorzieningen en hoe worden deze 

tegenwoordig tegemoet getreden in de bestuurlijke kaders voor sanitatie? (i) 

 Hoe ontplooide het mensenrecht op sanitatie zich door meerdere lagen van bestuur, van 

internationaal naar lokaal bestuur; hoe behandelen de principes van het mensenrecht op 

sanitatie de drivers? (ii) 

 Welke humanitaire wet en welke andere niet-mensenrechtelijke principes, instrumenten 

en indicatoren van bestuur van sanitatie bevorderen de toenemende realisatie van het 

sanitatierecht, door het aanpakken van de drivers voor slechte sanitaire voorzieningen? 

(iii) 

 Hoe functioneert juridisch pluralisme in het bestuur van sanitatie, in het proces van de 

uitvoering van het sanitatierecht naast principes, die geen betrekking hebben op het recht 

op sanitatie? (iv) 
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 Hoe kan het instituut van het sanitatierecht resultaten voor inclusiviteit op een hoger plan 

brengen over meerdere lagen van bestuur? (v) 

Hoofdstuk 2 legt de onderzoeksmethodologie uit en het theoretisch kader van het onderzoek. Ik 

kies voor een multidisciplinair perspectief (met gebruik making van zowel de juridische als de 

sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethode) omdat de regels, processen van besluitvorming, 

en programma’s, die de aanvaardbare sanitaire normen bepalen, rollen toedelen aan 

sleutelspelers voor het bereiken van normen, en de interacties sturen tussen de spelers; ze komen 

uit de rechtsgeleerdheid en vele andere disciplines. De drivers voor slechte sanitaire 

voorzieningen beperken zich ook niet tot rechtsgeleerdheid, zoals aangetoond wordt in deze 

these. Daarom houdt elke inspanning om progressief het sanitatierecht te ontwikkelen 

onvermijdelijk in, dat een jurist in de mensenrechten de comfortzone moet verlaten en zich moet 

gaan bezighouden met kennis, beleidsactiviteiten en instrumenten, die de evolutie van de 

instituties en de realisering van dit recht aantasten. Mijn methode bestaat uit (1) een gedetailleerd 

literatuuronderzoek, zowel binnen de juridische discipline als onderzoek van alle artikelen over 

sanitatie, die gepubliceerd zijn in andere wetenschappelijke tijdschriften; (2) het analyseren van 

de relevante wetten over het onderwerp; (3) het aanpassen van het kader van Young et al. (2005) 

voor de multi-level institutionele analyse van het recht op sanitatie, de instituties, instrumenten, 

spelers, drivers en de implicaties voor inclusiviteit; (4) het toepassen van mijn kader voor het 

operationaliseren van het santatierecht door een case studie door middel van mijn veldwerk in 

Nigeria met interviews met belangrijke belanghebbenden, voorts via literatuuronderzoek, 

inhoudelijke analyse, en persoonlijke observatie; en (5) triangulatie van de 

onderzoeksbevindingen om mijn aanbevelingen van informatie te voorzien voor de hervorming 

van de normatieve architectuur van het recht op sanitatie. Mijn conceptuele kader incorporeert 

tevens de theorie van multi-level bestuur (type 1), en een aanpassing van de heuristische 

typologie van Bavinck en Gupta (2015). Mijn analyse wordt uitgevoerd in de overblijvende 7 

hoofdstukken, zoals hieronder samengevat. 

In hoofdstuk 3 analyseer ik het complexe karakter van de sanitatiecrisis, de betekenis van 

sanitatie, het economisch karakter van sanitaire goederen en diensten; de economische, sociale 

en milieu drivers voor slechte sanitaire diensten; verder de belangrijkste technologieën voor 

sanitaire voorzieningen. Ik verduidelijk theoretische en praktische complexiteiten voor inclusief 
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bestuur van sanitatie, dat zwak gereflecteerd is in de wetenschappelijke literatuur over het 

sanitatierecht. Ten eerste, bestaan er verschillende definities voor fundamentele sanitatie, 

milieusanitatie en/of verbeterde sanitatie, die geladen en incoherent zijn. In afwezigheid van een 

gemeenschappelijke betekenis, wordt monitoring en evaluatie van de mate van toegang tot 

sanitatie problematisch en dat geldt ook voor het opstellen van een mondiale uniforme norm voor 

de beste toepassingen van sanitatie. Over het geheel genomen, laten de verschillen van mening 

zien dat de definitie van het mensenrecht op sanitatie de gendergelijkheid in acht zou moeten 

nemen en ook de toegang tot sanitatie voor kwetsbare groepen als kinderen, verder zich ook zou 

moeten concentreren op de hygiëne en onderhoud van de faciliteit, de betaalbaarheid van 

tarieven, de kosten van exploitatie en onderhoud, de duurzaamheid van het milieu, en de sociale 

en maatschappelijke gelijkheid tussen arme en rijke gebruikers/huishoudens, met als doel 

inclusieve resultaten te verzekeren. In de tweede plaats legt mijn analyse een ambivalentie bloot 

in het economisch karakter van componenten van sanitatie, die de eigenschappen van publieke, 

gemeenschappelijke, tol- of private goederen kunnen hebben, al naar gelang de verschillende 

contexten. De inherente complexiteit van het classificeren van sanitatie als een privaat goed 

weerspiegelt de pluralistische fundering van het bestuur van sanitatie en duidt op de complexe 

interacties tussen de verschillende principes (zoals het recht op sanitatie en neo-liberale 

principes), die samenkomen in bestuur. Dit vereist van staten om een sterk kader voor duurzame 

financiering tot stand te brengen, en voor billijke toegang voor gemarginaliseerde en kwetsbare 

groepen, en voor duurzaamheid voor het milieu vanwege het gebruik van sanitaire diensten en 

technologieën. Bovendien identificeert dit hoofdstuk 17 directe en 9 indirecte drivers voor 

slechte sanitaire diensten en het hoofdstuk analyseert de overwegend technische respons op het 

probleem van sanitatie, binnen de context van sanitatie-technologie en de ladder van sanitatie. 

Het is omdat technologische instrumenten al dan niet inclusiviteit stimuleren of context 

specifieke stimuli voortbrengen in het leveren van sanitaire voorzieningen, dat ik een matrix 

voorstel ten aanzien van de selectie van sanitatie technologie en een samenvoeging van de 

bestaande op technologie gebaseerde en op functie gebaseerde ladders. Dit kan de 

volksgezondheid maximaliseren en de milieuvoordelen van sanitaire diensten voor gebruikers. 

Hoofdstuk 4 toetst vooral het bestuurlijk kader voor mensenrechten op meerdere niveaus, van 

internationaal tot lokaal, als ook de achtergrond om het recht op sanitatie te analyseren. Het 
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bespreekt de bronnen en betekenis van mensenrechten, de principes ervan, en de indicatoren. Dit 

belicht de twee sleutel-strijdpunten, die zich voordoen als gemarginaliseerde rechthebbenden 

geen toegang krijgen of wanneer er spanning is tussen verschillende mensenrechten (zoals het 

recht op een gezonde omgeving en op ontwikkeling). Het hoofdstuk bespreekt 5 voornamelijk 

sociale mensenrechten, die voornamelijk focussen op het verbeteren van transparantie en de 

effectiviteit van participatie processen, afgezet tegen de machtspolitiek, die leidt tot 

marginalisering of die ongelijkheden verscherpt in menselijke ontwikkeling. De principes zijn 

vooral vervat in verdragen en nationale wetten. De beperkte toepassing van 

mensenrechtenprincipes op ecologische inclusiviteit, duidt op het verduidelijken van hoe en 

onder welke omstandigheden het normatieve kader van mensenrechten de zorg en de 

ontwikkeling van rechten voor het milieu behandelt. Daarom is het belangrijk om effectieve 

indicatoren te formuleren voor het monitoren van de prestaties van mensenrechtenprincipes en de 

nakoming van de verplichtingen van de verantwoordelijke instanties voor de taken. Indicatoren 

zelf garanderen echter niet de beste resultaten voor de meest kwetsbare rechthebbenden. Dit 

onderstreept de noodzaak voor decentralisatie van de processen om indicatoren voor 

mensenrechten te formuleren en het belang van de kansen voor de zwakkere gerechtigden om 

strategische politieke allianties te smeden, die hen in staat stellen om de dragers van taken 

verantwoordelijk te stellen voor nakoming van mensenrechtenverplichtingen. 

Hoofdstuk 5 analyseert de betekenis en de principes van het sanitatierecht, de instrumenten, 

indicatoren, de impact ervan op inclusiviteit en de manifestatie van het juridisch pluralisme in 

het implementeren van het recht. Het sanitatierecht is geëvolueerd door impliciete erkenning op 

basis van de voorzieningen van het Internationale Convenant over Economische, Sociale en 

Culturele Rechten (ICESCR) en het is recentelijk opgestuwd als een apart recht in verschillende 

bronnen van het internationale recht en in politieke verklaringen. Dit accentueert de nauwe 

banden tussen sanitatie en menselijke waardigheid, het vergelijkbare belang van sanitatie met 

betrekking tot andere uitdrukkelijke rechten, en het bewijs van zowel politieke als juridische 

steun voor een onafhankelijke erkenning. In afwezigheid van nadrukkelijke erkenning van het 

recht op nationaal en sub-nationaal niveau, kunnen pleitbezorgers van het sanitatierecht 

niettemin rekenen op het fundamentele belang van dit recht voor de realisering van gerelateerde 

economische, sociale en culturele rechten. Mijn analyse laat zien dat het recht ofwel nauw 

gedefinieerd wordt met beperkte inachtneming van de milieu impact of breed om het menselijk 
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welzijn en de duurzaamheid van het milieu te verzekeren en dat de definitie die naar voren is 

gebracht door de Speciale Rapporteur onvoldoende aandacht schonk aan de noodzaak voor 

milieu-duurzame sanitaire voorzieningen. Het sanitatierecht wordt ook erkend in de beslissingen 

van rechtbanken op verschillende bestuurslagen, en in de wetten van 67 staten wereldwijd. De 

verschillende rechtsbronnen definiëren het recht oftewel in enge zin (met een beperkte 

inachtneming van milieueffecten) oftewel in wijde zin (om menselijk welzijn en duurzaamheid 

van het milieu te verzekeren). Op internationaal niveau bestreek de definitie van sanitatie in 

termen van mensenrechten, zoals geformuleerd door de vorige Speciale Rapporteur, 

onvoldoende de zorg voor een duurzaam milieu. Er is ook een gemengde houding zichtbaar op 

nationaal niveau. Sommige landen gaan misschien de strekking van garantiediensten onder het 

sanitatierecht beperken (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, of juist de maatschappelijke 

focus van het recht versterken, bijvoorbeeld in het geval van de Watervoorzieningswet van Zuid 

Afrika, of ook de toepassing versterken van het sanitatierecht tot buiten beheer van menselijke 

excreta en afvalwater, zoals in het geval van Guinee Bissau, waar het doel van sanitatie ook het 

beheer van industrieel afvalwater omvat). De principes van het recht op sanitatie zijn 

voornamelijk sociaal, zoals de mensenrechtenprincipes. De principes richten zich niettemin op 

slechts 10 van de 17 directe drivers, en op 11 van de 16 indirecte drivers voor slechte sanitaire 

diensten en op 6 van de 9 indirecte drivers voor slechte sanitaire voorzieningen. Dit suggereert 

een noodzaak om complementaire rechtsprincipes van buiten het recht op sanitatie te integreren 

in het bestuurlijk kader voor sanitatie. Een analyse van inclusiviteit laat ook zien, dat een recht 

op sanitatie geen inclusiviteit garandeert zonder maatregelen om sociale en maatschappelijke 

inbedding te stimuleren (door de behoeften van de arme en kwetsbare rechthebbenden te 

beschermen) en de ecologische inbedding (door duurzaamheid van het milieu te integreren). 

Daarom heeft het MRS meetbare indicatoren nodig om zijn resultaat te toetsen. In dit hoofdstuk, 

leid ik twee structurele indicatoren af, 16 procesindicatoren, en 19 resultaatsindicatoren (n=37 

indicatoren) uit de literatuur. Dit levert een goed startpunt om indicatoren voor een recht op 

sanitatie te ontwikkelen voor het beleidsproces.  

Hoofdstuk 6 onderzoekt het sanitatierecht in humanitaire situaties. Dit recht is in strikte zin van 

toepassing op humanitaire situaties en het zou normaal het internationale humanitaire kader 

moeten complementeren voor de bescherming van kwetsbare groepen (zoals vluchtelingen, 

oorlogsgevangenen, binnenlands ontheemden en vrouwen en kinderen) in humanitaire situaties. 
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Omgekeerd biedt het humanitaire kader een brede aanpak voor voorzieningen voor water, 

sanitatie en hygiëne (WASH), promotie van hygiëne, drinkwatervoorziening, lozing van excreta, 

vectorbeheer, beheer van vaste afvalstoffen en drainage. WASH biedt ook principes, 

kernnormen, en minimum indicatoren, die in staat zijn om de definitie en de uitvoering van het 

recht op sanitatie te verrijken zelfs buiten humanitaire situaties. Het hoofdstuk presenteert 10 

sociale principes van humanitaire assistentie; 6 van deze focussen op de bescherming van 

kwetsbare groepen in situaties van internationale en niet-internationale gewapende conflicten, 

maar hebben echter geen betrekking op humanitaire situaties ten gevolge van risico’s van 

natuurrampen en risico’s van klimaatverandering of van machtsworstelingen, die bijvoorbeeld 

nog niet zijn geëscaleerd in gewapende conflicten. Dit is een beperking, want er is een groei in 

humanitaire situaties merkbaar, die niet direct verbonden zijn met gewapende conflicten in 

verscheidene regio’s in de wereld en zij zijn in staat om zich niet alleen te manifesteren in de 

direct getroffen jurisdicties maar in gastlanden, die de instroom van de daaruit voortkomende 

vluchtelingen ontvangen. De principes voor gecombineerde humanitaire assistentie en 

bescherming kunnen zes directe en vijf indirecte drivers voor slechte sanitaire voorzieningen 

bestrijken op een praktische manier. Het humanitaire kader biedt bijvoorbeeld resultaat- en 

procesindicatoren om de voortgang in sanitatie te monitoren, die zich uitstrekken tot buiten de 

beschikbare indicatoren in het mensenrechten kader. Dit zou effectief kunnen zijn, als sanitatie 

geclassificeerd wordt als een levensbehoefte in humanitaire omstandigheden. Een toetsing van 

inclusiviteit laat ook zien, dat, hoewel de humanitaire principes overwegend sociaal zijn, het 

humanitaire kader indicatoren bevat, die niettemin sociale, maatschappelijke en milieu-

inclusiviteit behandelen. Analyse van juridisch pluralisme toont aan dat, hoewel de 

mensenrechten en humanitaire kaders menselijk welzijn als prioriteit hebben, hun interacties 

verder ontsierd kunnen worden door sterke vormen van incoherentie van regels. 

Hoofdstuk 7 analyseert het kader, dat niet gericht is op mensenrechten, voor het management van 

sanitatie, voor zover van belang voor het bestuur van sanitatie. Het laat 7 principes zien, die 

verspreid zijn over de sociale en milieupilaren voor duurzame ontwikkeling. Hoewel de sociale 

principes nog in opkomst zijn (zoals capaciteitsontwikkeling en subsidiariteit) in het 

internationale recht, maar brede acceptatie hebben gekregen in internationale ontwikkeling en 

politiek, hebben de milieuprincipes (zoals ‘de vervuiler betaalt’ en het ‘voorzorgsbeginsel’) 

brede formele juridische erkenning gekregen in verdragen, internationaal gewoonterecht of in 
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indirecte rechtsbronnen. Het niet-mensenrechtenkader biedt in belangrijke mate milieuprincipes, 

die de voornamelijk de sociale en maatschappelijke principes van het sanitatierecht in de praktijk 

kunnen complementeren. Over het geheel genomen, kunnen de niet-mensenrechten principes 12 

directe en vier indirecte drivers voor slechte sanitaire voorzieningen bestrijken en dit vermogen 

spruit vooral voort uit de brede reikwijdte van de milieuprincipes, die in de andere twee kaders, 

die we al beschouwd hebben, ontbreekt. De niet-mensenrechten principes zijn echter ontleend 

aan andere normatieve onderbouwingen met een mogelijkheid voor uitwisseling bij afwezigheid 

van regels om aan de incoherentie of spanningen in het uitvoeringsproces het hoofd te bieden. 

Niettemin kunnen de niet- mensenrechtenprincipes, die geen maatschappelijke component 

hebben (met uitzondering van armoedebestrijding en billijkheid) de ongelijkheden in toegang tot 

sanitatie verscherpen en daarom moeten zij uitgebreid worden met een recht op sanitatie om deze 

contradictie te verkleinen. Daarom is het belangrijk om instrumenten voor bestuur van sanitatie 

te ontwerpen, die gebaseerd zijn op een goed begrip van de drivers voor slechte sanitaire 

voorzieningen voor iedere context, en op een samenspel tussen mensenrechten en niet-

mensenrechten, en op de geschiktheid van de principes om iedere driver het hoofd te bieden 

zonder het sanitatierecht te ondermijnen.  

Hoofdstuk 8 presenteert de resultaten van mijn veldwerk in Nigeria. Hoewel het bestuur van 

sanitatie en de beleidsformulering er van achterblijven bij waterbeleidsontwikkeling, blijft 

sanitatie ook sterk verbonden met water, dat niet doelmatig is voor de lokale context. Er bestaat 

pluraliteit van betekenissen in de wetten op sanitatie en in beleidsdocumenten en onder de 

sleutelbelanghebbenden, waaronder gebruikers in Nigeria zoals: milieusanitatie, verbeterde 

sanitatie, en duurzame totale sanitatie. Het is echter de beperkte volksgezondheidsfocus op 

verbeterde sanitaire voorzieningen, waarin externe partners uitblinken, die wijd en zijd door de 

regelgevende organisaties worden overgenomen, ofschoon dit noch de lokale percepties 

reflecteert, noch de formele definitie van milieusanitatie in het Nationale Milieu Sanitatie 

Beleidsstuk van 2005. Verder erkent Nigeria impliciet het recht op sanitatie in wetten op 

sanitatie, beleidsstukken en strategieën in sommige van de bestaande beleidsstukken over 

sanitatie, maar de gebruikte principes en instrumenten ondersteunen niet volledig de realisering 

van de norm voor het recht op sanitatie en ze zijn soms inderdaad tegengesteld. Ze zijn 

inadequaat waar ze informele nederzettingen uitsluiten, ze kennen een zwakke handhaving, 

hebben gebrek aan niet-juridische mechanismen voor klachten, en ze bestrijken niet de impact 
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van het beleid buiten de sanitatie. Mijn veldwerk probeert gaten te vullen in kennis door het 

toetsen van andere rechtsprincipes voor sanitatie (zoals betaalbaarheid, participatie en 

verantwoording) en de doelmatigheid van de instrumenten van het recht, met inbegrip van 

principes voor officiële nederzettingen, informele nederzettingen en, in bepaalde mate voor 

humanitaire situaties.  

Hoofdstuk 8 biedt voorts bespiegelingen over hernieuwd ontwerp van het normatieve kader van 

het bestuur van het recht op sanitatie in Nigeria, om de drivers voor slechte sanitaire 

voorzieningen en geavanceerde inclusiviteit beter aan te snijden. Sociale inbedding vereist 

instrumenten om de doelgroepen te versterken door: (a) hun capaciteit te versterken om 

daadwerkelijk te participeren in bestuur van sanitatie, (b) in een structuur te voorzien voor 

billijkheid en deelname van belanghebbenden op alle niveaus van bestuur van sanitatie, (c) het 

opnemen van lokale kennis in het ontwerp van sanitaire infrastructuur, en (d) beschermen tegen 

alle vormen van openlijke en bedekte discriminatie. Maatschappelijke incorporatie zou 

instrumenten vereisen, die: (a) kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen beschermen 

tegen de negatieve gevolgen van het verwerven en tegen de privatisering van de publieke of 

dienstencomponenten van sanitatie, en (b) de allerarmsten afschermen van de negatieve 

invloeden van de discussies zoals de ‘economisch goed’ discussie, die kan leiden tot de 

concentratie van rijkdom in de handen van weinigen en (c) verantwoording bevorderen naar de 

basis door dienstverleners en staatsorganisaties, die belast zijn met de regulering en/of 

dienstverlening van sanitatie en (d) de eerlijke distributie verzekeren van sanitaire infrastructuur 

en middelen voor bestuur van sanitatie. Ecologische incorporatie vereist instrumenten, die: (a) 

een brede definitie van componenten voor sanitatie aannemen om duurzaamheid van het milieu 

te verzekeren en (b) die een billijke toegang bevorderen tot sanitatie binnen de ecologische 

grenzen en (c) die de voor- en nadelen van sanitaire diensten eerlijk verdelen, en (d) die de 

menselijke veerkracht versterken en de capaciteit tot aanpassen aan klimaatverandering en 

andere biofysische of door mensen veroorzaakte humanitaire situaties.  

Hoofdstuk 9 concludeert dat het recht op sanitatie in potentie een sterk normatief kader en een 

juridische basis biedt voor het verbeteren van inspraak van belanghebbenden in processen van 

bestuur van sanitatie, terwijl het gaandeweg toegang voor iedereen realiseert en herstel zoekt 

voor schendingen. Het scoort echter zwak in het behandelen van ecologische inbedding en voor 

sommige van de sleuteldrivers voor slechte sanitaire voorzieningen. Het moet dan ook opnieuw 
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ontworpen worden om het effect te verbeteren tegen die drivers en ook om de veiligheid en 

duurzaamheid van sanitaire services zeker te stellen (ecologische inbedding). Mijn conclusies 

over hoe dit te bereiken kunnen worden samengevat in 7 punten. Ten eerste zou het bevorderen 

van inclusiviteit vereisen, dat conceptuele zaken worden verduidelijkt, die betrekking hebben op 

de betekenis van het recht op sanitatie en op de economische classificatie van sanitaire goederen 

en diensten om te verzekeren dat minimale sanitatie geregeld wordt als een overwegend publiek 

goed en dat de diensten uitstijgen boven alleen het beheer van excreta. Ten tweede is 

staatsinterventie nodig zowel door universele toegang tot sanitatie en directe voorziening aan de 

arme, kwetsbare en gemarginaliseerde individuen of groepen te verschaffen, die anderszins niet 

in staat zouden zijn om toegang te krijgen tot sanitatie in een overwegend neo-liberale context. 

Ten derde kunnen gedeelde sanitaire voorzieningen, waarvan de hygiëne wordt onderhouden, 

ook de sanitaire behoeften verzorgen van kwetsbare bevolkingsgroepen in informele 

nederzettingen en humanitaire situaties. Ten vierde stel ik een lijst voor van principes om de 

principes van het recht op sanitatie te complementeren, die de verschillende drivers voor slechte 

sanitatie aan kunnen pakken. Ten vijfde stel ik een lijst voor van indicatoren voor de monitoring 

van deze principes. De indicatoren voor het recht op sanitatie en het monitoringproces kunnen 

ook worden aangepast aan bestaande mechanismes voor monitoring van relevante internationale 

ontwikkelingsdoelstellingen als de Sustainable Development Goals. Ten zesde gebruik ik het 

juridisch pluralisme om te beweren, dat incoherenties in beleidskaders aangepakt moeten 

worden. Ten zevende kan het proces van interpretatie en uitvoering van het recht op sanitatie 

voor ontwikkeling van inclusiviteit door de verschillende lagen van bestuur heen, worden 

verrijkt met het ontkoppelen van de rechten op sanitatie en water, behalve waar nodig voor een 

uitvoeringssituatie, gegeven de lokale context en voor het versterken van de synergiën tussen het 

sanitatierecht en andere disciplines en bestuurlijke kaders voor sanitatie. 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek heb ik een multi-disciplinair perspectief gebruikt (zowel 

juridische als sociaalwetenschappelijke methoden gebruikend), omdat de regels, 

besluitvormingsprocessen en programma’s, die acceptabele normen voor sanitatie definiëren, 

rollen toebedelen aan sleutelspelers om de normen te bereiken en interacties te verwezenlijken, 

die uit het recht voortspruiten en uit vele andere disciplines (zoals sociale wetenschappen, 

fysische wetenschappen en waterbouwkunde). Ik heb ook juridische en niet-juridische 

publicaties geïntegreerd om de huidige stand van de kennis van bestuur van sanitatie te 
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presenteren en ben buiten de huidige stand van de kennis gegaan door kwalitatieve en 

kwantitatieve methoden te combineren om het kader voor het recht op sanitatie te evalueren 

tegen de drivers voor slechte sanitaire voorzieningen en de noodzaak voor inclusiviteit en door 

aanbevelingen aan te bieden voor opnieuw ontwerpen van instrumenten voor het recht op 

sanitatie, waar nodig. De methodologie zou kunnen worden verbeterd in toekomstig onderzoek 

door verschillende onderzoekers uit andere onderzoeksvelden de bevindingen te laten valideren, 

door etnografisch onderzoek om de officiële documenten te toetsen, verbinding te leggen met 

meerdere onderzoekers uit andere onderzoeksvelden, om de bevindingen van deze studie te 

valideren, door etnografisch onderzoek officiële rapporten te laten toetsen, door additionele 

systematisch ontworpen case studies uit te voeren over verschillende schalen heen, en met 

gebruikmaking van officiële vertalingen van juridische documenten. Vijf andere mogelijke 

gebieden voor nader onderzoek omvatten: (a) het onderzoek van de politieke economie van de 

sanitatie op verschillende lagen van de overheid, van internationaal tot lokaal, om een betaalbaar 

tarief vast te stellen voor gebruikers in verschillende sociale contexten en geledingen van 

draagkracht, en (b) het recht op sanitatie verbinden met de nexus-discussie over voedsel, water 

en energie, en (c) de structuren voor betaalbaarheid en verantwoording voor onderzoeken naar 

sanitatie in humanitaire situaties, en (d) de economische aspecten van inclusieve ontwikkeling 

onderzoeken in het beleid en de programmering van sanitatie en (e) de import van machtspolitiek 

evalueren voor de interpretatie van het mensenrecht op sanitatie en van de uitvoering over 

verschillende lagen van bestuur heen. 


