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Voorwoord 

Op 23 oktober 2000 heeft de Europese Unie de kaderrichtlijn Water goedgekeurd 1 tot vaststelling van een 
wettelijk kader voor het waterbeleid in heel Europa. 

De uitvoering van deze richtlijn voorziet onder meer in de opstelling van Beheerplannen met het oog op de 
bescherming, de verbetering en het herstel van de oppervlakte- en grondwaterlichamen en van de beschermde 
gebieden. Deze Beheerplannen moeten regelmatig worden bijgewerkt. 

Op 27 juni 2013 heeft de Waalse Regering de definitieve versie van de eerste Beheerplannen goedgekeurd. De 
Waalse Regering is de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water in de Waalse delen 
van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine. 

Dit document vormt het algemeen deel van de tweede Beheerplannen onderworpen aan een openbaar 
onderzoek. Het bevat de algemene en gemeenschappelijke elementen die voor de eerste Beheerplannen al in 
detail werden behandeld. 

De bijzonderheden en specifieke kenmerken van elk district kunnen worden worden geraadpleegd in het 
document dat overeenstemt met het respectieve Waalse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten 
(Maas en Schelde, Rijn en Seine). 

Het bijzondere van deze cyclus Beheerplannen ten opzichte van de vorige is de aanneming, op 23 oktober 
2007, van de Europese richtlijn 2007/60/EG over het beheer van overstromingsrisico's2. Deze richtlijn bepaalt 
namelijk de opstelling van Beheerplannen volgens een Planning gekopieerd op die van de uitvoering van de 
kaderrichtlijn Water. 

Met het oog op vereenvoudiging en coördinatie heeft de Waalse Regering besloten om voor de eerste 
Overstromingsrisicobeheerplannen en de tweede Beheerplannen per stroomgebiedsdistrict vereist door de 
kaderrichtlijn Water een gezamenlijk openbaar onderzoek te organiseren. 

Voor een gemakkelijke raadpleging volgt dit document voor de districtsspecifieke documenten de structuur 
zoals bepaald in het richtsnoer van de Europese Commissie betreffende de "Reporting"-verplichtingen. Het 
bestaat uit 11 hoofdstukken: 

1. Algemene beschrijving van de kenmerken van de stroomgebiedsdistricten 

2.  Overzicht van de significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de oppervlakte- en 
grondwatertoestand 

3.  Vermelding en kaarten van de beschermde gebieden 

4.  Monitoringnetwerken 

5.  Milieudoelstellingen  

6.  Samenvatting van de economische analyse van het watergebruik 

7.  Samenvatting van het voorgestelde maatregelenprogramma 

8.  Register van de andere programma’s en Beheerplannen rond waterbeleid 

9.  Samenvatting van de maatregelen inzake voorlichting en raadpleging van het publiek, de resultaten 
daarvan en de dienovereenkomstige wijzigingen van het Plan 

                                                                 
1
  Richtlijn 2000/60/CE van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid. 
2
  Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007 over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. (Samenvatting 

op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1425652316101&uri=URISERV%3Al28174 )  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1425652316101&uri=URISERV%3Al28174
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10. Lijst van de bevoegde autoriteiten 

11. Aanspreekpunten en procedures om referentiedocumenten te verkrijgen 

Begeleidende documenten 

 Wettelijke referenties van de hoofdstukken 3 en 7 

 Toelichting bij de becijfering van het geselecteerde maatregelenprogramma 

 Verklarende steekkaarten met het detail van het maatregelenprogramma per maatregel  

 Methodologische leidraad 

 Verklarende leidraad bij de steekkaarten per grondwaterlichaam 

 Evaluatie van de terugwinningspercentages van de kosten van de waterdiensten (een document per 
district) 

 Inventarisatie per deelstroomgebied (een document per district) 

 Kaartenatlas (een document per district) 

 Kosten-batenanalyse van het SGBP2 

 DPSIR - Kosteneffectiviteitsanalyse van het SGBP2 

 Het PGDA (door de Nitraatrichtlijn vereist actieprogramma), zijn doelmatigheid en zijn 
controlemaatregelen in Wallonië 

 Mission d’inventaire des émissions dans l’eau des substances prioritaires et dangereuses prioritaires de 
la directive 2008/105/CE (Inventarisatie van de emissies van prioritaire stoffen en prioritaire 
gevaarlijke stoffen in het water overeenkomstig de richtlijn 2008/105/EG) 

 

 

 

Deze documenten zijn beschikbaar op de website: eau.wallonie.be 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Catherine_2/Documents/Mise%20en%20page%20PGDH2%20version%20NL/:/www.environnement.wallonie.be
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Coördinatie tussen de kaderrichtlijn Water en de Richtlijn 
over het beheer van overstromingsrisico's 

De Europese richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s heeft tot doel 
een kader vast te stellen voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's op het grondgebied van 
de Europese Unie. De voorgestelde maatregelen voor de preventie, de bescherming, de voorbereiding en het 
beheer van de risico's zijn per stroomgebiedsdistrict georganiseerd zoals ingevoerd door de kaderrichtlijn 
Water. De richtlijn voorziet in 3 fasen: de voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen, de opstelling van 
kaarten van de overstromingsgevoelige gebieden (voor 22/12/2013), alsook de opstelling van de 
Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP). Met de opstelling van het Plan PLUIES had Wallonië op deze 
richtlijn geanticipeerd en heeft daarmee de eerste twee fasen al uitgevoerd.  

Artikel 9 van de richtlijn 2007/60/EG bepaalt dat de lidstaten passende maatregelen moeten nemen om de 
uitvoering met die van de kaderrichtlijn Water te coördineren, "en zoeken daarbij in het bijzonder naar 
mogelijkheden voor de verbetering van de efficiëntie en de informatie-uitwisseling en voor het verwezenlijken 
van gemeenschappelijke synergieën en voordelen, rekening houdend met de milieudoelstellingen van de 
kaderrichtlijn Water". 

In het kader van dit Plan heeft Wallonië gekozen voor de opstelling van afzonderlijke Beheerplannen voor de 
toepassing van de kaderrichtlijn Water en van de Richtlijn over de beoordeling en het beheer van 
overstromingsrisico’s, omdat de vereiste Beheerplannen niet tot dezelfde cyclus behoren (tweede cyclus voor 
de Stroomgebiedbeheerplannen en eerste cyclus voor de Overstromingsrisicobeheerplannen). Dat neemt 
echter niet weg dat de coördinatie van de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van beide 
richtlijnen de ontwikkeling heeft bevorderd van een geïntegreerde visie op het beheer van problemen met 
betrekking tot de waterbronnen op niveau van de deelstroomgebieden. Op termijn zou deze oefening moeten 
leiden tot een rationeler gebruik van de uitgevoerde middelen, onder meer op niveau van de maatregelen die 
zowel aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water als aan die van de Overstromingsrichtlijn voldoen. Zo 
denken wij bijvoorbeeld aan de gezamenlijke maatregelen voor de regeling van het waterdebiet in de 
natuurlijke of kunstmatige waterwegennetten, de maatregelen ter bevordering van de infiltratie van het water 
in de stroomgebieden, de uit te voeren werken in het zomerbed en het winterbed of nog de beplanting van de 
oevers wat helpt om de afvloeiingen te vertragen.  

Omdat de opstelling en uitvoering van de maatregelen waarin beide richtlijnen voorzien, elkaar aanvullen, 
werd beslist om de openbare onderzoeken voor beide ontwerpbeheerplannen gezamenlijk te organiseren, 
onder meer om de burgers en de verschillende geraadpleegde sectoren de mogelijkheid te bieden een parallel 
te trekken tussen alle uitdagingen en uit te voeren maatregelen binnen eenzelfde stroomgebied. 

Overigens, dankzij de coördinatie-inspanningen geleverd bij de opstelling van de Stroomgebiedbeheerplannen 
en de Overstromingsrisicobeheerplannen, werden de in de Overstromingsrisicobeheerplannen voorgestelde 
maatregelen beoordeeld op hun mogelijk effect op de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water 
(bereiken van de goede toestand van de waterlichamen).  

Het effect van deze maatregelen werd beoordeeld als mogelijk positief (+), mogelijk nul (0) of mogelijk negatief 
(-). 

Nagenoeg 40% van de maatregelen opgesomd in de Overstromingsrisicobeheerplannen sluit aan bij de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn Water (hydromorfologie, waterkwaliteit, laagwaterdebiet). Zo stellen wij 
namelijk vast dat tal van maatregelen ter beperking van de overstromingsrisico's ook bijdragen tot enerzijds 
een betere kwaliteit van het water en van de biodiversiteit in aquatisch milieu en anderzijds een positieve rol 
rol vervullen in termen van regeling van het waterdebiet en aanvulling van de grondwaterlagen. 

Voor de maatregelen beoordeeld als mogelijk met een negatief effect op de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
Water (ongeveer 10%), werden gerichte reflecties gehouden om te trachten deze maatregelen aan te passen of 
eventueel aanvullende maatregelen voor te stellen die dit negatief effect kunnen tegengaan. 
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Hoewel voor de resterende maatregelen (ongeveer 50%) moeilijk kan worden beoordeeld of zij een positief of 
neutraal effect kunnen hebben op de doelstellingen van de richtlijn 2000/60/EG, is het zeker dat zij geen 
negatief effect hebben. 

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste soorten maatregelen van de Overstromingsrisicobeheerplannen 
weer, alsook hun beoordeling ten opzichte van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water3: 

Groep van maatregelen voorgesteld in de Overstromingsrisicobeheerplannen  Potentiële effecten op de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn 

Water 

Preventie van overstromingen  

Vermijding + 

Verwijdering of verplaatsing van obstakels +/0 

Beperking +/0/- 

Andere maatregelen +/- 

Bescherming tegen overstromingen  

Natuurlijk beheer van de overstromingen / beheer van de afvloeiingen en 
van de waterberging 

+ 

Regeling van het waterdebiet +/- 

Werken in de waterloop en in het winterbed +/- 

Beheer van het oppervlaktewater + 

Andere maatregelen +/0/- 

Voorbereiding op overstromingen  

Voorspelling en aankondiging van hoogwater 0 

Crisis-/rampenplan +/0 

Bewustmaking en voorbereiding van het grote publiek 0 

Andere voorbereidingen 0 

Herstelling en feedback/hernieuwd onderzoek na de overstromingen  

Individuele en collectieve herstelling 0 

Herstelling van milieuschade 0 

Andere herstellingen 0 

+: Mogelijke positieve effecten 0: Mogelijke nuleffecten -: Mogelijke negatieve effecten 

 

 

  

                                                                 
3
  Tabel geïnspireerd op die van de Overstromingsrisicobeheerplannen (Maas). 
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Inleiding 

Bevoegdheidsverdeling in België  

De Belgische Grondwet en de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 bepalen de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten.  

Overeenkomstig deze bevoegdheidsverdeling zijn de gewesten op hun respectieve grondgebieden onder meer 
bevoegd voor het waterbeleid (inclusief het drinkwater), ruimtelijke ordening, natuurbescherming, openbare 
werken en vervoer.  

Bijgevolg is het Waals Gewest verantwoordelijk voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water (2000/60/CE) en 
van de richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s (Overstromingsrichtlijn genoemd, 
2007/60/CE).  

De federale Staat is eveneens bevoegd voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water, maar uitsluitend voor de 
aspecten die verband houden met de kustwateren (Noordzee). Voorts is de federale Staat voor het gehele 
Belgische grondgebied bevoegd voor het vaststellen van productnormen (vergunningen voor het op de markt 
brengen van producten), de bescherming tegen ioniserende stralingen, inclusief het beheer van radioactief 
afval.  

Inzake de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn, heeft de federale Staat geen enkele bevoegdheid. Dat belet 
echter niet dat de gewesten voor de uitvoering van sommige maatregelen zoals het beheer van noodsituaties 
en de opstelling van nood- en interventieplannen, een beroep kunnen doen op de diensten van de federale 
Staat.  

De bevoegdheden van de federale Staat en van de gewesten zijn exclusieve en gelijkwaardige materiële 
competenties zonder onderlinge hiërarchie. Een federale norm (een wet bijvoorbeeld) heeft dus dezelfde 
juridische waarde als een gewestelijke norm (bijvoorbeeld een decreet aangenomen door het Waals 
Parlement).  

 

Figuur 1:  Bevoegde autoriteiten in België en grenzen van de internationale 
stroomgebiedsdistricten  
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Internationale en intra-Belgische coördinatie 

Internationale coördinatie 

De internationale coördinatie voor het waterbeheer in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas 
past in het kader van de internationale verdragen ondertekend in Gent op 3 december 2002 door de 
regeringen van Frankrijk, de Belgische federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg (deze twee laatstgenoemde 
staten vallen niet onder het stroomgebiedsdistrict van de Schelde ).  

De Verdragen van Gent hebben de Internationale Scheldecommissie (ISC) en de Internationale Maascommissie 
(IMC) ingesteld, beide samengesteld uit delegaties van de overeenkomstsluitende partijen. Deze twee 
commissies zien toe op de nodige multilaterale coördinatie voor de tenuitvoerlegging van de eisen bepaald in 
de kaderrichtlijn Water overeenkomstig artikel 3, paragraaf 4 en artikel 13 paragraaf 3. Naar aanleiding van de 
aanneming van de Overstromingsrichtlijn in oktober 2007, werd beslist om de coördinatie van de uitvoering 
van deze richtlijn door de verschillende partnerstaten en -regio's eveneens aan de ISC en de IMC toe te 
vertrouwen. 

Voor het stroomgebiedsdistrict van de Rijn vindt de internationale coördinatie plaats binnen het 
"Coördinatiecomité Rijn" van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR).  

De kaderrichtlijn Water bepaalt dat voor de stroomgebiedsdistricten die het grondgebied van meer dan één 
lidstaat bestrijken, de lidstaten moeten zorgen voor een internationale coördinatie. Zo schrijft de richtlijn in het 
bijzonder de coördinatie voor van de Beheerplannen en van de maatregelenprogramma's die voor elk 
betrokken land en regio werden opgesteld. 

Om aan deze coördinatieplicht tegemoet te komen, hebben de overeenkomstsluitende partijen 
"Overkoepelende delen van de Stroomgebiedbeheerplannen" opgesteld die het resultaat zijn van de 
multilaterale coördinatiewerkzaamheden binnen de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde, de 
Maas en de Rijn. Deze verschillende verslagen berusten op belangrijke vraagstukken en uitdagingen die op 
niveau van de internationale stroomgebiedsdistricten van gemeenschappelijk belang zijn. 

Parallel aan deze multilaterale internationale coördinatie, leidt Wallonië ook bilaterale coördinaties met de 
bevoegde autoriteiten van de buurlanden of -regio's voor de aanpak van grensoverschrijdende lokale 
problemen. 

De Overkoepelende delen van de Stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde, de Maas en de Rijn, alsook van 
het "werkgebied" Moezel-Saar (zijrivieren van de Rijn die het voorwerp zijn van een coördinatie binnen de 
Internationale Commissies ter bescherming van de Moezel en de Saar, CIPMS/IKSMS), zijn beschikbaar op de 
websites van de betrokken Riviercommissies: 

 Internationale Maascommissie (IMC): www.meuse-maas.be  

 Internationale Scheldecommissie (ISC): www.isc-cie.org  

 Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR): www.iksr.org  

 Internationale Commissies ter bescherming van de Moezel en de Saar (CIPMS/IKSMS)  

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/392  

Vanwege zijn klein deel op het grondgebied van Wallonië (80,1 km² en slechts 2 oppervlaktewaterlichamen die 
het deelstroomgebied van de Oise vormen) werd voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Seine 
geen specifieke internationale Commissie opgericht. Er wordt echter per brief en e-mail informatie uitgewisseld 
met de bevoegde Franse autoriteiten (coördinerende prefect van het stroomgebied Seine-Normandië) en in 
het kader van de openbare onderzoeken werden de ontwerpbeheerplannen door elke bevoegde autoriteit aan 
de andere meegedeeld.  

http://www.meuse-maas.be/
http://www.isc-cie.org/
http://www.iksr.org/
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/392
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Interregionale coördinatie (intra-Belgisch) 

In België zijn de Gewesten op hun respectieve grondgebieden bevoegd voor het milieubeleid en meer bepaald 
het waterbeleid. Daarom betekent de uitvoering van de kaderrichtlijn Water in België dat voor eenzelfde 
internationaal stroomgebiedsdistrict meerdere Beheerplannen worden opgesteld, namelijk door de drie 
Gewesten en door de federale Administratie (deze laatste met bevoegdheid voor de kust- en de territoriale 
wateren). Zo telt het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde 3 gewestplannen voor het zoet water 
(Brussels Gewest, Vlaanderen en Wallonië) en een federaal plan voor de kustwateren. Het internationaal 
stroomgebiedsdistrict van de Maas telt 2 gewestplannen (Vlaanderen en Wallonië). Overigens, rekening 
houdend met zijn geografische ligging, moet Wallonië in België ook een beheerplan opstellen voor zijn deel van 
de internationale stroomgebiedsdistricten van de Rijn (deelstroomgebied van de Moezel) en van de Seine 
(deelstroomgebied van de Oise). 

De opstelling en de uitvoering van deze Beheerplannen vereist een coördinatie tussen de drie Gewesten en de 
federale Administratie, wat de kaderrichtlijn Water trouwens uitdrukkelijk voorschrijft. Op Belgisch niveau 
vindt deze coördinatie tussen de verschillende bevoegde autoriteiten op regelmatige en formele basis plaats 
binnen het "Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid" (CCIM). Dit overlegorgaan werd ingesteld naar 
aanleiding van het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid. Het 
secretariaat en het voorzitterschap van het CCIM worden waargenomen door de federale Staat. 
(http://environnement.wallonie.be/legis/accords_de_cooperation/ccpie.htm). 

Het CCIM telt verschillende werkgroepen per milieuthema. De "Stuurgroep Water" van het CCIM, voorgezeten 
door het Vlaams Gewest, is belast met de nodige coördinatie tussen de verschillende bevoegde autoriteiten 
van België voor de internationale waterdossiers, zoals de onderhandeling en de uitvoering van de Europese 
richtlijnen en meer bepaalde de kaderrichtlijn Water, en de VN-verdragen. 

Versterking van de intra-Belgische coördinatie op gewestelijk en lokaal niveau  

Naar aanleiding van opmerkingen ontvangen van de Europese Commissie, zal de volgende cyclus voor de 
uitvoering van de kaderrichtlijn Water en van de Overstromingsrichtlijn gekenmerkt zijn door een nauwere 
intra-Belgische coördinatie.  

Op gewestelijk niveau 

Om deze nauwere samenwerking tussen de federale Staat en de drie gewesten concreet in te vullen en voor 
een beter gecoördineerde uitvoering van de kaderrichtlijn Water en van de Overstromingsrichtlijn, 
hoofdzakelijk qua inhoud en op technische niveau, werd binnen de Stuurgroep Water van het CCIM een 
"Overlegplatform Water" opgericht. Dat zou in de toekomst een betere harmonisatie van de 
waterbeheerplannen van de verschillende gewesten en van de federale Staat moeten bevorderen.  

In deze context werden in het kader van de Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 al coördinatie-
inspanningen opgetekend die hebben geleid tot de opstelling van steekkaarten voor de aangrenzende 
oppervlaktewaterlichamen en de aangrenzende grondwaterlichamen, alsook van gemeenschappelijke kaarten 
voor heel België (bevoegde autoriteiten, stroomgebiedsdistricten, chemische en ecologische 
oppervlaktewatertoestand, chemische toestand en doelstellingen 2021 voor het grondwater, meetnet voor de 
monitoring van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater).  

Voor de voorbereiding tot eind 2021 van de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden voor de 
voortzetting van de werkzaamheden binnen dit Overlegplatform Water vier prioritaire coördinatiethema's 
geselecteerd:  

http://environnement.wallonie.be/legis/accords_de_cooperation/ccpie.htm


Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 16 - 

 Milieukwaliteitsnormen voor de specifieke verontreinigende stoffen van het/de 

stroomgebiedsdistrict(en) die de ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen kunnen 

beïnvloeden; 

 Analyse van de aan te vullen afwijkingen ("gap"-analyse) voor de landbouwnutriënten;  

 Analyse van de aan te vullen afwijkingen ("gap"-analyse) voor de nutriënten in de Noordzee; 

 Afwijkingen van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water.  

Op lokaal niveau 

Er werd ook besloten om de coördinatie tussen de gewesten op lokaal niveau te versterken. Deze coördinatie 
zal zich toespitsen op de concrete uitvoering, in het veld, van de kaderrichtlijn Water en van de 
Overstromingsrichtlijn, in het bijzonder voor de niet-bevaarbare transregionale waterlopen. Voor elk 
aangrenzend deelstroomgebied (deelstroomgebieden Dijle, Zenne, Dender en Schelde-Leie) is een 
transregionale overlegstructuur GoW (Grensoverschrijdend Wateroverleg) in oprichting waarvan de Waalse en 
Vlaamse leden (alsook de Brusselse leden voor de Zenne) op regelmatige basis zullen samenkomen. In het 
kader van het INTERREG AQUADRA-project hebben Nederland, Vlaanderen en Wallonië voor de niet-
bevaarbare waterlopen van het deelstroomgebied van de Maas stroomafwaarts al een dergelijke GoW-
overlegstructuur opgericht.  

In voorkomend geval zullen specifieke werkgroepen zich op ad-hocbasis op IWP-projecten (Integraal Water 
Project) toespitsen op de kleinere schaal van een specifieke waterloop (de Laan bijvoorbeeld, een zijrivier van 
de Dijle).  

De GoW en IWP zullen op niveau van een deelstroomgebied en/of van een specifieke waterloop die het 
grondgebied van twee of drie gewesten bestrijkt, dus een versterkte operationele grensoverschrijdende 
coördinatie bevorderen.  

 

Figuur 2:  Kaart van de verschillende deelstroomgebieden in België  
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1 Algemene beschrijving van de kenmerken van de 
stroomgebiedsdistricten 

1.1 Oppervlaktewater 

1.1.1 Grenzen en kenmerken van de oppervlaktewaterlichamen 

In Wallonië werden 354 oppervlaktewaterlichamen geïnventariseerd. Daarvan is 77% aangemerkt als 
"natuurlijk" en 18% als "sterk veranderd". Overigens zijn 17 waterlichamen in de zin van artikel 2 van de 
richtlijn 2000/60/EG als "kunstmatig" aangemerkt. Deze waterlichamen stemmen overeen met de kanalen en 
hun deelpanden. 

Merk ook op dat 24% van de waterlichamen grensoverschrijdend is met Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg. 

Stroomgebiedsdistrict Natuurlijke 
waterlichamen 

Sterk veranderde 
waterlichamen 

Kunstmatige 
waterlichamen 

Totaal 
Waterlichamen 

Waarvan 
grensoverschrijdende 

waterlichamen 

Maas 215 37 5 257 42 

Schelde 39 28 12 79 33 

Rijn 16 0 0 16 8 

Seine 2 0 0 2 2 

Totaal 272 65 17 354 85 

Tabel 1:  Oppervlaktewaterlichamen en hun kenmerken 

1.1.2 Karakterisering van de typen oppervlaktewaterlichamen in de 4 Waalse 
delen van de stroomgebiedsdistricten 

Overeenkomstig Bijlage VI.1 van het decreetgevend deel van het Waalse Waterwetboek en volgens de 
descriptoren van Bijlage X van het regelgevend deel van hetzelfde Wetboek, heeft Wallonië de volgende 
oppervlaktewaterlichamen gekarakteriseerd: 

Voor de rivieren en beken: 

Typologie Nummer 

Beken uit Lotharingen met gemiddeld verval RIV_01 

Beken uit Lotharingen met groot verval RIV_02 

Rivieren uit Lotharingen met gemiddeld verval RIV_03 

Ardense beken met gemiddeld verval RIV_04 

Ardense beken met groot verval RIV_05 

Ardense rivieren met gemiddeld verval RIV_06 

Ardense rivieren met groot verval RIV_07 

Grote Ardense rivieren met gemiddeld verval RIV_08 

Beken van de Famenne met gemiddeld verval RIV_09 

Beken van de Famenne met groot verval RIV_10 

Rivieren van de Famenne met gemiddeld verval RIV_11 

Grote rivieren van de Famenne met gemiddeld verval RIV_12 
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Typologie Nummer 

Condruzische beken met gemiddeld verval RIV_13 

Condruzische beken met groot verval RIV_14 

Condruzische rivieren met gemiddeld verval RIV_15 

Condruzische rivieren met groot verval RIV_16 

Grote Condruzische rivieren met gering verval RIV_17 

Grote Condruzische rivieren met gemiddeld verval RIV_18 

Zeer grote Condruzische rivieren met gering verval RIV_19 

Beken met gemiddeld verval in leemgebied RIV_20 

Rivieren met gering verval in leemgebied RIV_21 

Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied RIV_22 

Grote rivieren met gering verval in leemgebied RIV_23 

Beken van de Hoge Venen met groot verval RIV_24 

Kunstmatige waterwegen RIV_25 

Tabel 2:  Karakterisering van de rivieren en beken: 

Voor de stuwmeren: 

Naam Nummer 

Ardense bekkens met grote diepte RES_01 

Kleine Ardense bekkens met gemiddelde diepte RES_02 

Kleine Ardense bekkens met grote diepte RES_03 

Kleine bekkens uit de Famenne met gemiddelde diepte RES_04 

Bekkens uit de Famenne met grote diepte RES_05 

Bekkens van de Hoge Venen RES_06 

Tabel 3:  Karakterisering van de stuwmeren: 

1.1.3 Criteria voor de afbakening van de oppervlaktewaterlichamen 

Overeenkomstig systeem B van Bijlage II van richtlijn 2000/60/EG die in het waterwetboek werd omgezet, 
heeft Wallonië voor de karakterisering van de oppervlaktewaterlichamen “rivieren” de volgende descriptoren 
gebruikt: 

1.1.3.1  NATU U R L IJK E R EG IO ’S  

Op gewestelijk niveau zijn de natuurlijke regio’s vastgelegd op basis van de ecologische grondgebieden4-5. Deze 
grondgebieden vertonen veelvuldige milieukenmerken, voornamelijk klimaatkenmerken (temperatuurregime, 
straling, beschikbaarheid van water, enz.) en geomorfologische kenmerken.   

                                                                 
4
  in Delvaux J. & Galoux A. (1962) – Les Territoires écologiques du Sud-Est belge. Centre d'Écologie générale; Trav. hors 

série: surveys écologiques régionaux, 2 vol., 311p. 
5 

 in Onclincx F., Tanghe M., Galoux A. & Weissen F. (1987) – La carte des territoires écologiques de la Wallonie. Revue 
Belge de géographie 111 (1-2): 51-59. 



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 19 - 

Deze ecologische grondgebieden werden in 5 natuurlijke regio’s of ecoregio’s gegroepeerd: 

Natuurlijke regio’s Ecologische grondgebieden 

Ardennen Atlantische Ardennen en Ardens bekken 
Centraal-Oostelijke Ardennen 
Zuidelijke Ardennen  
Westelijke Ardennen  
Tierasse 
Bovenvalleien van de Semois en de Attert 
Hoge Ardennen 
Bovenvalleien van de zijrivieren van de Maas 

Belgisch Lotharingen Heuvels van Ethe en Messancy  
Heuvels van Florenville 
Heuvels van de Moezel 

Famenne Famenne Fagne  
Calestienne  
Atlantische Fagne 
Atlantische Calestienne 

Condroz Condroz en Oostelijke Condroz  
Maasland 
Marlagne en Condruzische Ardennen 
Sambro-condruzien 
Land van de Vesder 
Beneden- en middenvalleien van het Maasbekken 
Land van Herve 
Land van de Samber 

Leemstreek Scheldevlakten en -valleien  
Hesbignon  
Hesbigno-Brabançon 

Tabel 4:  Lijst van de natuurlijke regio’s en ecologische grondgebieden 

1.1.3.2  AF ME TI NG V AN HE T S TR O OMG EB IED  

De toegepaste grootteklassen voor de afmeting van het stroomgebied: 

Klein -> < 100 km² -> Beken 

Gemiddeld -> ≥ 100 tot 1 000 km² -> Rivieren 

Groot -> ≥ 1 000 tot 10 000 km² -> Grote rivieren 

Zeer groot -> ≥ 10 000 km² -> Zeer grote rivieren 

1.1.3.3  VER VAL  

Deze descriptor is toegevoegd als facultatieve descriptor in de zin van Bijlage II van richtlijn 2000/60/EG en 
houdt rekening met zowel het criterium “gemiddeld verval van de waterloop” als met de ecologische 
kenmerken van de waterlopen. 

De toegepaste soorten verval: Gering verval -> < 0,5 ‰ 

 Gemiddeld verval -> ≥ 0,5 ‰ tot 7,5 ‰ 

 Groot verval -> ≥ 7,5 ‰ 

Kortom, door de drie descriptoren onderling te kruisen, krijgen wij 60 verschillende theoretische typen 
oppervlaktewaterlichamen voor de rivieren. Sommige typen komen in Wallonië niet voor. 
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1.1.4 Bepaling van de referentieomstandigheden voor de typen 
oppervlaktewaterlichamen in Wallonië 

1.1.4.1  INL EID ING  

Voor de biologische referentieomstandigheden bepaalt de kaderrichtlijn Water dat de lidstaten een 
referentienet vormen. Sinds het begin van de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en met name sinds de 
eerste richtsnoeren voor de referentieomstandigheden6, werden de definitie van "referentielocatie" en de 
selectiecriteria voor deze locaties gewijzigd. Tijdens de interkalibratie (bedoeld om de referentiewaarden en de 
grenswaarden van goede toestand van de lidstaten op elkaar af te stemmen), is het begrip referentielocatie 
namelijk geëvolueerd om rekening te houden met de realiteit in het veld. Aanvankelijk werd een 
referentielocatie gedefinieerd als een locatie die "niet onderhevig is aan antropogene belastingen" en die 
voldoet aan specifieke criteria in termen van ruimtegebruik of fysisch-chemische en chemische kwaliteit van 
het water. Rekening houdend met de moeilijkheid om in de dichtbevolkte lidstaten dergelijke locaties te 
vinden, wordt het begrip referentielocatie momenteel gelijkgesteld met een weinig verstoorde locatie of zelfs 
met een locatie waarvoor de biologische indicatoren een zeer goede toestand aangeven. Zie voor meer details 
het begeleidende document "Methodologische leidraad". 

1.1.4.2  TOEP AS SI NG I N WAL LON IË  

Het is duidelijk dat Wallonië, op enkele uitzonderingen na, niet voldoet aan de oorspronkelijk vereiste criteria 
voor bodemgebruik. De stedelijke gebieden gelegen in de invloedssfeer van de referentielocatie overschrijden 
meestal ruimschoots het toegelaten bodemgebruik van 0,4% en zelfs van 0,8% (PEGASE-analyse).  

Bijgevolg hebben deskundigen van de "Ecostat"-werkgroep van de Europese Commissie nieuwe locaties aan 
een kritisch onderzoek onderworpen. De Europese Commissie heeft alle voorgestelde locaties alsook de eraan 
verbonden waarden voor de verschillende indicatoren goedgekeurd. De interkalibratie van de natuurlijke 
waterlichamen voor ons Gewest is dus voltooid en berust op een bekend netwerk van referentielocaties. 

De "Methodologisch leidraad" neemt het detail op van alle in Wallonië uitgevoerde fasen voor de selectie 
van de referentielocaties, alsook de verdeling van deze locaties naargelang de verschillende typen 
waterlopen. 

1.1.4.3  REF ER E NT I EOM S TAND IG HE D EN E N B IOL OG IS CH E I ND ICA TOR EN  

Voor de vooraf geselecteerde referentielocaties op basis van antropogene criteria, werden de volgende 
referentiewaarden gekozen om de biologische kwaliteit te beoordelen.  

Deze referentiewaarden zijn per type oppervlaktewaterlichaam in de onderstaande tabel gegroepeerd. 

Biologische indicator Referentiewaarde Code van het type oppervlaktewaterlichaam 

Macro-ongewervelden (IBGN) 17,5 
16 
14 

Riv_01 tot Riv_16, Riv_18  
Riv_20 tot Riv_22 
Riv_24 

Diatomeeën (IPS) 16,4 Alle typen 

Vissen 24 Alle typen 

Macrofyten (IBMR) 15 
10,1 
11 
9,9 

Riv_04 tot Riv_07, Riv_24 
Riv_08, Riv_12, Riv_17, Riv_18, Riv_23 
Riv_01 tot Riv_03, Riv_09 tot Riv_11, Riv_13 tot Riv_16  
Riv_20 tot Riv_22 

Tabel 5:  Referentiewaarde voor elke biologische indicator per type waterlichaam 

 

                                                                 
6
  Guidelines to translate the intercalibration results into the national classification systems and to derive reference 

conditions, 2007 
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1.1.4.4  HYDR OMOR FO LOG I SC HE  KW A LI T EI TE N VAN  DE WAT ER L IC HA ME N E N AA N DU ID ING  

VAN DE S TER K VER A NDE R DE WA TER L I CH AM EN .  

Een hydromorfologische evaluatiemethode overeenkomstig de norm CEN EN 14614: 2004 – "Water – Richtlijn 
voor de beoordeling van hydromorfologische kenmerken van rivieren" werd toegepast om de 
hydromorfologische kwaliteit van de waterlichamen te bepalen. 

In een eerste fase werd gebruik gemaakt van een gewestelijke methode gebaseerd op een GIS-cartografie 
(vergelijkbaar met de in Frankrijk toegepaste "SYRAH" benadering) 7. 

Voor elk waterlichaam geeft deze methode een hydromorfologische index weer (van 0 tot 100) op basis van 
drie scores. De toegepaste parameters zijn hierna beschreven: 

Morfologie Kwaliteit van het zomerbed en gebruik van de uiterwaarden: het al 
dan niet veranderd karakter van de waterloop wordt onder meer 
beoordeeld op basis van de kenmerken van het zomerbed en van de 
bestaande antropogene belastingen van het winterbed; 

Meandering: deze parameter geeft de wijzigingen weer van de 
natuurlijke loop van het zomerbed; 

Kwaliteit van de oevers: deze parameter beoordeelt het al dan niet 
natuurlijke karakter van de oevers;  

Kwaliteit van het ooibos dit criterium beoordeelt de aanwezigheid of 
afwezigheid van een ooibos (oeverbos) en het continu of discontinu 
karakter ervan. 

Hydrologie Integriteit van de waterkringloop: deze parameter beoordeelt de 
hoeveelheid water die uit de waterloop wordt gewonnen voor 
huishoudelijk, industrieel of landbouwgebruik: 

Laagwaterdebiet: de verstoringen waaraan de waterloop onderhevig 
is door waterwinningen voor menselijke activiteiten, worden 
beoordeeld op basis van de daling van het minimaal laagwaterdebiet. 

Longitudinale continuïteit Percentage van de lengte van de waterloop die geblokkeerd is door 
een omvangrijk of niet-passeerbaar obstakel naargelang de 
aanwezige inheemse vissoorten: Inschatting van de lengte van de 
waterloop (en van zijn zijrivieren) die ontoegankelijk is geworden voor 
de vissoorten die men normaliter aantreft in deze vakken van de 
waterloop die veranderd zijn door de aanwezigheid van dit obstakel. 

De waterlichamen met een totale hydromorfologische index <40 worden aangewezen als sterk veranderde 
waterlichamen en de waterlichamen met een totale hydromorfologische index > 40 worden aangewezen als 
natuurlijke waterlichamen. 

In een tweede fase wordt de benadering gebaseerd op de GIS-cartografie aangevuld met een veldbenadering 
(gebaseerd op de Franse "QualPhy" methode ) toegepast op kleine vakken van het monitoringnetwerk. Deze 
monitoring wordt op de aldus geïnventariseerde proefperceeltjes8 om de 6 jaar opnieuw uitgevoerd. De 
oorzaken die de indeling in een lagere klasse tot gevolg hebben van de waterlichamen die in 2009 werden 
aangewezen als permanent sterk veranderde waterlopen zijn de volgende: 

 Verstedelijking: 59% 

 Bescherming tegen overstromingen: 34% 

                                                                 
7
  F. GUYON, X. COGELS, P. VANDER BORGHT (2006): Développement et application d'une méthodologie d'évaluation de 

la qualité globale hydromorphologique des masses d'eau de surface définies en Wallonie. ULg - Rapport final de 
convention SPW. 

8
  DEMORTIER Guillaume et GOETGHEBEUR Philippe (1996), Outil d'évaluation de la qualité du milieu physique des cours 

d'eau: synthèse - Agence de l'eau Rhin-Meuse, 78 p. 
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 Landbouw en afvloeiing: 32% 

 Navigatie: 20% 

 Drinkwaterproductie: 2% 

Het totaal bedraagt meer dan 100% omdat verschillende oorzaken die de indeling in een lagere klasse tot 
gevolg hebben op eenzelfde waterlichaam betrekking kunnen hebben. 

Waterlichamen die als permanent sterk veranderde waterlichamen aangewezen zijn  

De geplande verbeterwerken betreffen hoofdzakelijk het herstel van de longitudinale continuïteit om met het 
oog op de vrije vismigratie nieuwe hoofdassen te creëren overeenkomstig de Flora-Fauna-Habitatrichtlijn 
(92/43/CE) of de Benelux -Beschikking M (96) van 26 april 2006 (gewijzigd op 16 juni 2009 – Beschikking M -
2009).  

Er zijn ook maatregelen gepland om de laterale continuïteit van de waterlopen te herstellen: mogelijkheid om 
de uiterwaarden uit te breiden en het herstel of de aanleg van wetlands. 

De maatregelen voor het herstel van de longitudinale continuïteit beogen in de eerste plaats de verwijdering 
van de zogenaamde "omvangrijke" of "niet-passeerbare" obstakels in een logica van een stroomafwaartse naar 
een stroomopwaartse passage of naargelang de mogelijkheden. Deze obstakels zijn hierna apart opgesomd. 
Vervolgens zal in een verdere toekomst ook de verwijdering moeten worden gepland van de zogenaamde 
"aanzienlijke" obstakels naargelang de doelsoorten en de viscontext. Maatregelen voor het herstel van de 
ooibossen of de heraanleg van wetlands moeten eveneens worden genomen. De beperking van de impact van 
de waterkrachtcentrales of van de waterlossingen van stuwdammen moeten eveneens het voorwerp zijn van 
specifieke maatregelen (wetgeving, enz.).  

Voor sommige sterk veranderde waterlichamen werd overeenkomstig het besluitvormingsschema van de 
Europese Unie een gedetailleerde analyse opgesteld. Uit deze analyse is de onhaalbaarheid gebleken van het 
herstel in verhouding tot de diverse milieuparameters.  

Waterlichamen die in 2005 werden aangewezen als voorlopig sterk veranderde waterlichamen 
werden in 2009 uiteindelijk aangewezen als permanent sterk veranderde waterlichamen. 

Bij de aanwijzing en karakterisering van de waterlichamen heeft Wallonië zich ertoe verbonden 
herstelwerkzaamheden te ondernemen om aan bepaalde waterlichamen opnieuw een natuurlijk karakter te 
verlenen, en dit overeenkomstig de besluitvormingsschema's opgenomen in de richtsnoeren (guidance 
document) van de Europese Unie. Deze werkzaamheden, opgenomen in het maatregelenprogramma van de 
eerste cyclus Beheerplannen, werden alle binnen de gestelde termijnen uitgevoerd en blijven dus prioritair 
voor de tweede cyclus Beheerplannen. Evenals voor de permanent sterk veranderde waterlichamen, beogen 
de maatregelen voor het herstel van de longitudinale continuïteit in de eerste plaats de verwijdering van de 
zogenaamde voor de vismigratie "omvangrijke" of "niet-passeerbare" obstakels, in een logica van een 
stroomafwaartse naar een stroomopwaartse passage of naargelang de mogelijkheden. Vervolgens zal in een 
verdere toekomst ook de verwijdering moeten worden gepland van de zogenaamde "aanzienlijke" obstakels 
naargelang de doelsoorten en de viscontext. Maatregelen voor het herstel van de ooibossen of de heraanleg 
van wetlands moeten eveneens worden genomen. De beperking van de impact van de waterkrachtcentrales of 
van de "waterlossingen van stuwdammen" moeten eveneens het voorwerp zijn van specifieke maatregelen 
(wetgeving, enz.). 

1.1.4.5  EVALU A T IE VAN HE T ECO LOG I SC H P O TE NT I E EL V A N DE S T ER K V E R ANDER DE 

WAT ER L IC HA ME N  

Het ecologisch potentieel wordt beoordeeld op basis van biologische parameters die relevant worden geacht 
voor deze categorie van waterlichamen en op basis van de fysisch-chemische parameters ter ondersteuning 
van de biologische elementen. 

Het begrip “zeer goede toestand” wordt vervangen door het begrip “maximaal ecologisch potentieel”. Voor 
een bepaald biologisch kwaliteitselement moet dat de waarden weerspiegelen die dat element zou hebben in 
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een natuurlijk waterlichaam met vergelijkbare kenmerken met die van een kunstmatig waterlichaam. De 
richtlijn erkent dat de verkregen waarden kunnen verschillen van de in een natuurlijk waterlichaam bestaande 
waarden indien geen enkel natuurlijk waterlichaam er effectief vergelijkbaar mee is. 

Het ecologisch potentieel kan slechts in 4 klassen worden ingedeeld, want rekening houdend met de impact 
van de hydromorfologische elementen, wordt het maximaal ecologisch potentieel gelijkgesteld met het goed 
ecologisch potentieel en wordt niet in een vijfde klasse ingedeeld. Dit potentieel wordt omschreven als slechts 
lichte veranderingen vertonend ten opzichte van het maximaal ecologisch potentieel. 

In Wallonië wordt de ecologische monitoring van de sterk veranderde waterlichamen qua locaties, frequenties 
en monsterneming op dezelfde wijze uitgevoerd als die van de natuurlijke waterlichamen. Onder de 
biologische indicatoren werden de macrofyten echter beoordeeld als zijnde niet relevant om de kwaliteit van 
deze waterlichamen te beoordelen, onder meer vanwege de moeilijkheid van de monsterneming voor dit type 
oppervlaktewater. In deze gebieden is de indicator "diatomeeën" dus het enige plantaardige element dat in 
aanmerking wordt genomen ((Dat stemt trouwens overeen met het besluit van de Europese Commissie 
betreffende de interkalibratie voor gecombineerde elementen zoals "macrofyten en diatomeeën 
(fytobenthos)")9. 

Voor de indicator "diatomeeën" worden voor zowel de sterk veranderde waterlichamen als voor de natuurlijke 
waterlichamen dezelfde methoden en de zelfde normen toegepast. Deze indicator wordt namelijk weinig of 
niet beïnvloed door de hydromorfologische belastingen. 

Voor de indicator "bentische macro-ongewervelden" wordt een monsternemingmethode gebruikt aangepast 
aan de grote waterlopen en gekanaliseerde rivieren en kanalen. Het betreft de IBGA-index (Indice biologique 
Global adapté aux cours d’eau canalisés) die gebruik maakt van een monsterneming door baggeren van de 
bodem en het aanbrengen van kunstmatige substraten10. Overigens hebben de werkzaamheden van Vanden 
Bossche & Usseglio-Polatera11 de gemeenschappen van macro-ongewervelden bepaald die overeenstemmen 
met het maximaal ecologisch potentieel van deze typen waterlopen. De toegepaste normen voor de IBGA-
index werden uit deze studies afgeleid. Voor de sterk veranderde waterlichamen die overeenstemmen met 
niet-bevaarbare of kleinere waterlopen, werden de toegepaste normen voor de IBGA-index eveneens uit deze 
studies afgeleid. 

Voor de indicator vissen wordt voor de natuurlijke waterlichamen en voor de sterk veranderde waterlichamen 
dezelfde methode toegepast. De grenzen van de kwaliteitsklassen werden versoepeld overeenkomstig de door 
de Commissie goedgekeurde "benadering van Praag". Deze benadering houdt rekening met de 
verbetermaatregelen die werden genomen voor de verbetering van de hydromorfologische kwaliteit van de 
waterlichamen en laat lagere drempels toe indien die als bevredigend worden beoordeeld. Deze benadering 
van Praag werd eveneens getoetst aan monsternemingen uitgevoerd in rivieren met een hoog ecologisch 
potentieel zoals de Maas in Chooz in de Franse Ardennen. 

Voor de indicator fytoplankton en de parameter "chlorofyl" werd de benadering van Praag eveneens gebruikt 
om het ecologisch potentieel van de waterbekkens te beoordelen. 

NB: omdat de harmonisatie van het "goed ecologisch potentieel en van de hydromorfologische belastingen" 
nog altijd in uitvoering is binnen de "Ecostat"-werkgroep van de Europese Commissie, zouden na afloop van 
deze interkalibratie de in Wallonië toegepaste normen voor de sterkt veranderde waterlichamen in 2017 
kunnen worden herzien. 

                                                                 
9
  Besluit 2013/480/EU van de Europese Commissie ("Interkalibratiebesluit ") van 20 september 2013. 

10
  Agence de l'Eau, 1997 ; AFNOR-norm T90-350, versie 2004. 

11
  Vanden Bossche & Usseglio-Polatera (2005) in Hydrobiologia, 551: 256-257. 
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1.2 Grondwater 

1.2.1 Grenzen en kenmerken van de grondwaterlichamen 

In Wallonië werden in totaal 33 grondwaterlichamen afgebakend: 21 in het Maasdistrict, 10 in het 
Scheldedistrict en 2 in het Rijndistrict. Geen enkel grondwaterlichaam werd aan het Seinedistrict toegewezen. 
Het grondgebied gelegen ter hoogte van dit district werd opgenomen in een grondwaterlichaam van het 
Maasdistrict (RWM103).  

De bepaling en afbakening van de grondwaterlichamen berust op een aantal criteria die niet alleen rekening 
houden met de hydrogeologie, maar ook (met name) met de hydrografische grenzen. 

De criteria voor de afbakening van grondwaterlichamen en de methodologie werden zodanig toegepast dat 
geen enkel Waals grondwaterlichaam zich buiten de gewestelijke administratieve grenzen kan uitstrekken. 
Bijgevolg vallen de grenzen van de grensgrondwaterlichamen samen met de administratieve grenzen, zelfs 
wanneer de betrokken watervoerende lagen zich tot ver in de buurlanden en –regio’s uitstrekken. In dat 
opzicht werden voor elk aangrenzend grondwaterlichaam waarvan de betrokken watervoerende laag zich ver 
buiten de administratieve grens uitstrekt de begrippen "partnerlanden" of "partnerregio's" bepaald.  

Aquatische ecosystemen 

Vóór de uitvoering van de eerste Beheerplannen, had geen enkele uitgebreide en geïntegreerde studie in 
Wallonië, op de schaal van een elementair stroomgebied (bestaande uit minstens één en eventueel meerdere 
oppervlaktewaterlichamen), op een georganiseerde en coherente wijze, zowel de geologische en 
hydrogeologische aspecten (grondwater = ESo) als de hydromorfologische en ecologische aspecten 
(oppervlaktewater = ESu) benaderd van de interacties tussen de grondwaterlagen en de waterlopen. 
Bovendien waren de evaluatiecriteria van de impact niet duidelijk bepaald.  

Standaard, en als eerste benadering, werd dus aangenomen dat alle grondwaterlichamen van de eerste 
horizon in verbinding staan met het oppervlaktewater. Voor de waterlichamen van de tweede horizon kunnen 
in beperkte gebieden (bijvoorbeeld in sub-dagzoomgebieden) lokale impacts bestaan. 

Om een aantal eerste antwoorden te kunnen bieden, werd in april 2013 een aanvullende studie12 gelanceerd, 
geleid door de 'Unité d’Hydrogéologie et Géologie de l'Environnement' van de Université de Liège, in 
samenwerking met twee andere Belgische universitaire laboratoria (LEED- Laboratoire d’Écologie des Eaux 
Douces van de Université de Namur en de Unité Sol-Eau van Gembloux AgroBioTech van de ULg). De studie 
heeft betrekking op de ESo/ESu-interacties en heeft tot doel:  

 hun impact op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de grondwaterlagen en op de chemische 
en ecologische toestand van de waterlopen zo goed mogelijk te beoordelen; 

 de verplaatsingsmechanismen en de verblijfstijden van nitraten in het continuüm bodem - 
onverzadigde zone - verzadigde zone - oppervlaktewater in een context van carbonaatgesteente beter 
te begrijpen en te kwantificeren.  

Het uiteindelijke doel van dit programma bestaat erin de nodige wetenschappelijke gegevens en 
referentiepunten te leveren waarmee voor de betrokken grond- en oppervlaktewaterlichamen hun 
risicokarakter en hun goede of slechte toestand kunnen worden beoordeeld en een schatting kan worden 
gemaakt, zoals vereist door de kaderrichtlijn Water, van de nodige grondwatervoorraad voor de aanvulling van 
het oppervlaktewater in perioden van laagwater. 

                                                                 
12

  " Convention relative à la caractérisation complémentaire des masses d'eau dont le bon état dépend d'interactions 
entre les eaux de surface et les eaux souterraines." - Overeenkomst tussen het Waals Gewest en de Université de Liège 
- Département d’Architecture, Géologie, Environnement et Constructions ". (1 april 2013 – nog altijd in uitvoering). 
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De studie is in uitvoering en de eindresultaten zijn verwacht voor 2016. De beschikbare resultaten zijn in 
Wallonië voorgesteld in het ontwerp van de tweede cyclus Beheerplannen van de internationale 
stroomgebiedsdistricten van de Maas en van de Seine 

Afhankelijke terrestrische ecosystemen 

De methode voor de afbakening van de grondwaterlichamen moet rekening houden met de terrestrische 
ecosystemen die van de grondwaterlichamen afhankelijk zijn (ATE). Zo worden vier typen ATE onderscheiden:  

1 de kustecosystemen beïnvloed door de uitstroming van grondwater; 
2 de aan de grotten verbonden ecosystemen; 
3 de ecosystemen die afhankelijk zijn van de rivierstromingen (inclusief de aquatische, hyporheïsche en 

oeverecosystemen); 
4 de wetlands en de bronnen die permanent afhankelijk zijn van de grondwaterafvloeiing, alsook de 

terrestrische ecosystemen die seizoensgebonden of bijkomend van het grondwater afhankelijk zijn. 

De specifieke documenten per stroomgebiedsdistrict geven de lijsten weer van de grondwaterlichamen en hun 
kenmerken. 

1.2.2 Kwetsbaarheid van het grondwater 

De evaluatie en de cartografie van de kwetsbaarheid van het grondwater beogen de ruimtelijke variabiliteit te 
weerspiegelen van de gevoeligheid van het grondwater aan bovengrondse verontreinigingen en dus het 
ontstaan van de verontreinigende stoffen tussen het aardoppervlak en de grondwaterlaag. 

Dat is in de eerste plaats afhankelijk van de grondwateraanvulling die de belangrijkste vector is van hun 
verticale verplaatsing naar de grondwatervoorraad, maar ook van hun specifieke kenmerken (sorptie, 
transformatie, aantasting). 

In Wallonië werd een benadering ontwikkeld om de kwetsbaarheid van het grondwater te beoordelen. Deze 
benadering werd op twee deelstroomgebieden van het Maasdistrict toegepast. Deze methode, Apsû genoemd, 
maakt een onderscheid tussen het begrip gevaarlijkheid van de verontreiniging dat berust op de mogelijke 
infiltratie van de verontreinigende stof in het grondwater (potentiële verontreinigingsvector), en de eigenlijke 
kwetsbaarheid die er de processen aan toevoegt die bijdragen tot de beperking van een eventuele 
verontreiniging van de ondergrond. 

Deze methode is beschreven in de verklarende leidraad bij de steekkaarten per grondwaterlichaam. In de loop 
van de tweede cyclus Stroomgebiedbeheerplannen zal een cartografie van de kwetsbaarheid van de 
belangrijkste grondwaterlichamen worden opgesteld die berust op deze beginselen van verplaatsing - 
beperking.  
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2 Overzicht van de significante belastingen en effecten van 
menselijke activiteiten op de oppervlakte- en 
grondwatertoestand 

Zie voor meer gedetailleerde informatie per deelstroomgebied de begeleidende documenten "Inventarisatie 
per deelstroomgebied”. 

Opmerking:  

 De samenvoeging van de gegevens op districtsniveau bevat ook de Waalse delen van de 
stroomgebieden van waterlichamen die buiten Wallonië liggen. 

 Dit document neemt verschillende evaluaties op uitgevoerd op districtsniveau en getrokken uit 
voorafgaande analyses die voor elk grondwaterlichaam werden uitgevoerd. 

 Het detail van de resultaten, voor elk waterlichaam, is opgenomen in de verschillende steekkaarten 
per grondwaterlichaam van elk district. 

 De toegepaste methode, alsook een beschrijving van de gebruikte gegevensbronnen zijn voorgesteld 
in de verklarende leidraad bij de steekkaarten per grondwaterlichaam. 

2.1 Bodemgebruik 

 

Figuur 3:  Bodemgebruik in Wallonië – bronnen: CNOSW (2011)  
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De onderstaande grafiek geeft de verdeling weer van de categorieën bodemgebruik in de 4 Waalse delen van 
de internationale stroomgebiedsdistricten: 

 Figuur 4:  Verdeling van de relatieve aandelen per categorie bodemgebruik in de 
Waalse districten - Bron: CNOSW (2011)  

2.2 Bevolking 

De belasting van de waterlichamen door de bevolking blijken uit:  

 directe of indirecte lozingen van ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater; 

 lozingen door individuele waterzuiveringsinstallaties; 

 lozingen door collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties die overigens ook afvalwater van de 
industrie, diensten en toerisme zuiveren. 

 Aantal inwoners: 3 470 114 

De verdeling van de relatieve aandelen van de inwoners en de dichtheid per district zijn hierna weergegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 – Figuur 5:  Dichtheid en verdeling van de relatieve aandelen van de inwoners per Waals 
district - Bronnen: FOD-ADSEI (2009); DGO3 (2009) 
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2.3 Zuivering van stedelijk afvalwater 

Wanneer de investeringen inzake waterzuivering voltooid zullen zijn, zal de collectieve waterzuivering 
4 453 950 IE vertegenwoordigen waarvan 1 500 300 afkomstig van de industrie en de tertiaire sector. 

Op basis van de PASH 2011 (waterzuiveringsplannen per deelstroomgebied) betreft de collectieve 
waterzuivering 3 025 554 IE terwijl de gebieden met individuele waterzuivering 417 368 IE vertegenwoordigen. 
Iets meer dan 32 000 IE bevinden zich in een tijdelijk waterzuiveringsgebied. De onderstaande tabel geeft de 
verdeling van de IE "bevolking" per district en per type waterzuivering weer: 

 Collectieve 
waterzuivering 

Individuele 
waterzuivering 

Tijdelijke 
waterzuivering 

Wallonië 3 025 554 (87%) 417 368 (12%) 32 305 (1%) 

Maas 62,4% 69,5% 71,2% 

Schelde 36,7% 25,9% 27,9% 

Rijn 0,9% 4,1% 0,9% 

Seine 0,0% 0,5% 0,0% 

Tabel 7:  Verdeling van de bevolking, per type waterzuivering, in de Waalse districten op 
31/12/2011 - Bron: SPGE (2011) 

In 2011 heeft het volledige park van de collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in Wallonië een 
vuilvracht behandeld van 1 988 342 IE (gemeten aan de instroom van de RWZI) (hoewel 2 906 989 potentiële IE 
gelegen zijn langs een riool dat met een bestaande collectieve rioolwaterzuiveringsinstallatie verbonden is) 
voor een totale nominale capaciteit van 3 432 850 IE of een gemiddelde vuilvracht van 68%. Dit percentage 
weerspiegelt de aansluitingsproblemen op het rioolstelsel, het gebrek aan collectoren, het probleem van de 
indringing van helder parasietwater en wijst op de noodzaak van een beter beheer van het afvalwater bij 
regenweer. 

Thans wordt het kadaster van het rioolstelsel opgesteld dat tot doel heeft de technische kennis van het 
rioolstelsel alsook het effectief aantal aangesloten woningen te verbeteren. 

De onderstaande tabel geeft de geproduceerde vuilvracht weer van de belangrijkste activiteitensectoren in de 
Waalse internationale stroomgebiedsdistricten die aan de collectieve waterzuivering onderworpen zijn:  

 IE in collectieve 
waterzuivering 

verontreinigingsbron  
"bevolking" 

verontreinigingsbron  
"industrie" 

verontreinigingsbron 
"tertiair" 

Gemiddelde 
vuilvracht* 

Wallonië 3 703 667 73,5% 7,6% 18,9% 68% 

Maas 2 209 396 76,9% 3,7% 19,4% 69% 

Schelde 1 455 091 68,7% 13,2% 18,1% 67% 

Rijn 38 429 61,0% 21,8% 17,2% 76% 

Seine 751 100% 0% 0% 21% 

* De gemiddelde vuilvracht is de verhouding tussen de vuilvracht gemeten aan de instroom van de RWZI en de potentiële IE 
gelegen langs een riool dat met een bestaande collectieve rioolwaterzuiveringsinstallatie verbonden is. 

Tabel 8:  Gemiddelde vuilvracht en verdeling per district van de relatieve aandelen van de IE 
behandeld in collectieve waterzuivering voor verschillende verontreinigingsbronnen (op 
31/12/2011) - Bron: SPGE (2011) 

Iets meer dan 95% van de IE geproduceerd in de gebieden met collectieve waterzuivering in de districten van 
de Maas, de Schelde en de Rijn wordt verzameld door het rioolstelsel. De bestaande en de in aanbouw zijnde 
riolen vertegenwoordigen op termijn respectievelijk 86,3%, 88,6% en 83,5% van het volledige rioolstelsel in 
deze drie districten. Voor het district van de Seine wordt 60,9% van de IE geproduceerd in de gebieden met 
collectieve waterzuivering verzameld door het rioolstelsel. De bestaande en de in aanbouw zijnde riolen op dit 
grondgebied vertegenwoordigen op termijn 60,2% van het volledige rioolstelsel. 
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Ten opzichte van de situatie op 31/12/2007 werden in Wallonië 36 extra rioolwaterzuiveringsinstallaties 
gebouwd en in bedrijf gesteld. De verdeling van de RWZI in de 4 Waalse districten op 31/12/2011, ziet er als 
volgt uit: 

Grootte van de 
agglomeratie 

Aantal RWZI / Status 

Bestaande In de bouw* Saldo** Totaal 

M SCH R SE M SCH R SE M SCH R SE Wallonië 

>= 10 000 IE 54 37 4 0 7 2 0 0 0 0 0 0 104 

2 000 tot 9 999 IE 78 34 2 0 8 18 0 0 12 2 0 0 154 

< 2 000 IE 152 23 9 1 24 8 0 0 303 130 16 2 668 

TOTAAL 284 94 15 1 39 28 0 0 315 132 16 2 926 

* RWZI die minstens de fase heeft bereikt van de gunning van de opdracht 
** RWZI die nog niet de fase heeft bereikt van de gunning van de opdracht (niet-geprogrammeerd, in studie). 
M: Maas, SCH: Schelde, R: Rijn, SE Seine 

Tabel 9:  Agglomeratieklasse en status van de collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties, situatie 
op 31/12/2011 - Bron: SPGE (2011) 

De gemiddelde prestaties van de rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de verschillende agglomeraties in de zin 
van de richtlijn 92/271/EEG voor 2011 zijn goed en overtreffen meestal 90% voor de BZV5, CZV en de stoffen in 
suspensie. Voor de RWZI uitgerust met een tertiair waterzuiveringssysteem, overtreft de vermindering voor 
stikstof en fosfor meestal 80%. 

De beschikbare gegevens laten niet toe de volgende parameters met precisie en zekerheid te beoordelen: 

 het reëel aansluitingspercentage op het rioolstelsel of het aantal effectief op een riool aangesloten IE; 

 de huidige toestand van het waterzuiveringsnet en, onder meer, de infiltratiegraad van het net of het 
percentage van parasietwater (bron, grondwater) aanwezig in de waterzuiveringsnetten en het 
verliespercentage van het net. 

De onderstaande tabel geeft voor de individuele waterzuivering het aantal individuele 
waterzuiveringsinstallaties (IWZI), installaties en stations weer waarvoor de Administratie de vrijstelling van de 
reële kostprijs waterzuivering heeft toegekend: 

 IE in individuele 
waterzuivering 

Aantal 
installaties 

Theoretische 
nominale 

capaciteit (IE)  

Aantal effectief 
gezuiverde IE 

% effectief 
gezuiverde IE 

Wallonië 375 649 5 162 38 339 21 699 5,8% 

Maas 261 213 3 867 29 059 16 619 6,4% 

Schelde 97 219 1 218 8 532 4 583 4,7% 

Rijn 15 454 52 579 432 2,8% 

Seine 1 763 25 169 65 3,7% 

Tabel 10: Situatie van de individuele waterzuivering in Wallonië (op 31/12/2011) - Bron: SPGE (2011) 

De uitrusting van de bevolking met een IWZI in de gebieden van individuele waterzuivering is zeer zwak. 
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De onderstaande tabel laat een vergelijking toe van de jaarlijkse totale vuilvracht geloosd door de collectieve 
en individuele waterzuiveringssectoren: 

Parameters Totaal geloosde vuilvracht 
(ton/jaar) 

Aandeel collectieve waterzuivering Aandeel individuele 
waterzuivering 

M SCH R SE M SCH R SE M SCH R SE 

Stoffen in 
suspensie 

40 663 23 670 917 71 82,2% 88,4% 51,9% 29,7% 17,8% 11,6% 48,1% 70,3% 

CZV 68 053 43 270 1 588 119 82,2% 89,4% 53,6% 29,8% 17,8% 10,6% 46,4% 70,2% 

BZV5 29 633 17 573 692 53 81,7% 88,4% 52,2% 29,9% 18,3% 11,6% 47,8% 70,1% 

Ntot 6 740 4 397 167 11 82,7% 90,1% 58,8% 29,0% 17,3% 9,9% 41,2% 71,0% 

Ptot 1 166 678 28 2 81,8% 88,4% 55,8% 28,9% 18,2% 11,6% 44,2% 71,1% 

M: Maas, SCH: Schelde, R: Rijn, SE Seine 

Tabel 11:  Vergelijking van de vuilvracht geloosd in 2011 door de sectoren van de collectieve en 
individuele waterzuivering per district - Bronnen: SPGE (2011) - DGO3 

het in aanmerking nemen van industriële lozingen, het in overeenstemming brengen van agglomeraties van 
minder dan 2 000 IE, het beheer van afvalwater bij regenweer en de indringing van helder parasietwater (bron, 
stijging van het grondwater, enz.), de zuiveringsprestaties ten opzichte van sommige opkomende 
verontreinigende stoffen zoals hormoonontregelende stoffen, vormen de belangrijkste uitdagingen inzake de 
zuivering van stedelijk afvalwater. 

Twee onderzoeksprogramma's over het thema van opkomende verontreinigende stoffen zijn thans in 
uitvoering. Het eerste (IMHOTEP13) wordt uitgevoerd door de SWDE en betreft afval van geneesmiddelen. Het 
tweede (BIODIEN14) wordt uitgevoerd door de GISREAUX15 en betreft hormoonontregelende stoffen door 
middel van onder meer ecotoxicologische proeven. De resultaten van deze proeven zullen bekend zijn bij de 
opstelling van de SGBP3. 

2.4 Industriële activiteiten 

De belasting van het oppervlakte- en grondwater door industriële activiteiten wordt in verschillende delen 
behandeld.  

Het eerste deel behandelt de belasting van het oppervlaktewater door lozingen van industrieel afvalwater voor 
de bedrijven onderworpen aan de heffing. Dit deel maakt ook de staat van vordering op van de inventaris van 
de emissies, lozingen en verliezen van prioritaire stoffen vereist door de richtlijn 2008/105/EG. 

Het tweede deel behandelt de potentiële belastingen door de in de milieuvergunning ingedeelde inrichtingen 
en activiteiten. Op niveau van het grondwater zijn directe lozingen van verontreinigende stoffen namelijk 
verboden. Er werd dus besloten om de potentiële verontreinigingsbronnen te beschrijven op basis van de 
gegevens getrokken uit de database van de milieuvergunningen en niet uit het register van de heffing (zoals 
voor de evaluatie van de belasting van het oppervlaktewater).  

                                                                 
13

  Inventaire des Matières Hormonales et Organiques en Traces dans les Eaux Patrimoniales et Potabilisables 

14
  BIOessais DIsrupteurs ENdocriniens 

15
  Groupement d’Intérêt Scientifique wallon de Référence pour la qualité des EAUX 
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2.4.1 Belasting van het oppervlaktewater uit puntbronnen 

2.4.1.1  GEGE V ENS GE TR O KK EN U I T D E H E FF ING OP  DE LO Z I NG VA N I NDU S TR I E EL A FVA L-  

EN/O F K OE LWA T ER  

De bedrijven waarvan in dit deel sprake is, zijn onderworpen aan de heffing op de lozing van industrieel 
afvalwater en/of koelwater (2010). Deze heffing is van toepassing op bedrijven die industrieel afvalwater en/of 
koelwater in het openbaar rioolstelsel, in de afvalwatercollectoren, in de rioolwaterzuiveringsinstallaties 
beheerd door erkende saneringsinstellingen, in het oppervlakte- of grondwater lozen (Waterwetboek, D.276, § 
1e). Het totaal aantal industriële bedrijven aanwezig in de verschillende districten, ligt duidelijk hoger, maar 
hier worden alleen de bedrijven beschouwd die lozingen produceren die de kwaliteit van het oppervlaktewater 
kunnen aantasten. 

Duidelijkshalve wordt de verontreiniging door de sector hier uitgedrukt door de "vervuilingseenheid " (VE) 
waarvan de berekening thans gebaseerd is op de geloosde volumes en de vuilvracht voor de stoffen in 
suspensie, de oxideerbare stoffen (CZV), stikstof (N) en fosfor (P), zware metalen ( arseen, chroom, koper, 
nikkel, lood, zilver, cadmium en kwik) en koelwater (verschil in temperatuur tussen het geloosde afvalwater en 
het ontvangende oppervlaktewater). 

In Wallonië zijn vrijwel 1 500 bedrijven onderworpen aan de heffing op de lozing van afvalwater en/of 
koelwater waarvan 150 "IPPC" zijn ingedeeld16. Op niveau van het gewest produceren de zogenaamde "IPPC"-
bedrijven meer dan 63% van de vuilvracht uitgedrukt in VE. 

In 2013 telde Wallonië 128 SEVESO-inrichtingen. SEVESO-inrichtingen zijn industriële bedrijven die risico's 
inhouden van ongevallen verbonden aan de aard en de hoeveelheid van opgeslagen producten. Een eventueel 
ongeval op een SEVESO-inrichting kan schade veroorzaken aan personen, aan goederen en aan het milieu.  

De IED-richtlijn (richtlijn 2010/75/EU) inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging) betreft bedrijven met een potentieel grote milieu-impact zoals energiebedrijven, industrieën 
voor de productie en verwerking van metalen, de minerale industrie, de chemische industrie, afvalbeheer maar 
ook activiteiten verbonden aan de teelt en verwerking van dierlijke en plantaardige stoffen. 

Het aantal potentieel verontreinigde industrieterreinen in 2005, inclusief de industrieterreinen in activiteit, 
werd geschat op meer dan 23 000 waarvan 959 vuilstortplaatsen en 1 500 verlaten industrieterreinen en 
bedrijfsruimten 

Voor de industrieën onderworpen aan de heffing (2010), was nagenoeg 23% van de geproduceerde vuilvracht 
(uitgedrukt in VE) verzameld in een rioolstelsel en gezuiverd in een collectieve rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

  

                                                                 
16

  De zogenaamde "IPPC"-bedrijven oefenen activiteiten uit bedoeld in bijlage I van de richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (IED genoemd) (PbEU van 
17.12.2010). 
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De figuur hierna geeft de belangrijkste activiteitensectoren weer (bedrijven onderworpen aan de heffing op de 
lozing van industrieel afvalwater en/of koelwater in 2010): 

 

Figuur 6:  Belangrijkste activiteitensectoren onderworpen aan de heffing op de lozing van 
industrieel afvalwater en/of koelwater - Bron: DGO3 (2010) 

De onderstaande tabel groepeert per district de aan de heffing onderworpen bedrijven, de SEVESO-
inrichtingen en de potentieel verontreinigde industrieterreinen:  

Deelstroom
-gebied 

Aantal aan de 
heffing 

onderworpen 
bedrijven 

Vervuilingseenheid 
(VE) 

% VE 
behandeld in 

een RWZI 

Aantal 
IPPC 

Aantal 
SEVESO 

Potentieel 
verontreinigde 
terreinen (alle 
categorieën) 

Wallonië 1 336 1 085 445 22,7% 147 128 23 011 

Maas 62,50% 60,79% 10,3% 61,2% 57,8% 64,8% 

Schelde 35,33% 38,39% 40,9% 37,4% 42,2% 33,7% 

Rijn 2,02% 0,80% 91,5% 1,4% 0% 1,4% 

Seine 0,15% 0,02% 0% 0% 0% 0,1% 

Tabel 12:  Aan de heffing onderworpen bedrijven (2010), de SEVESO-inrichtingen (2013) en de 
potentieel verontreinigde industrieterreinen (2005) per district - Bron: DGO3 

Bijna twee derde van de bedrijven is gevestigd in het Maasdistrict en iets meer dan een derde in het 
Scheldedistrict. De Rijn en de Seine zijn weinig geïndustrialiseerd. De geproduceerde vuilvracht (in VE) stemt in 
grote mate overeen met de waargenomen evenredigheid tussen de districten. 

In Wallonië wordt meer dan 77% van de vuilvracht afkomstig van de industrie (uitgedrukt in VE) direct in het 
oppervlaktewater geloosd. Merk op dat in het Maasdistrict 45% van de totale vuilvracht afkomstig is van het 
koelwater geproduceerd door de sector van de elektriciteitsproductie. 
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De onderstaande tabel geeft per district de vuilvracht weer van de verschillende soorten verontreinigende 
stoffen geproduceerd door de bedrijven onderworpen aan de heffing op de lozing van industrieel afvalwater 
en/of koelwater (de vuilvracht van de verschillende metalen werd samengeteld). 

Deelstroomgebied Stoffen in 
suspensie 

CZV Ntot Ptot Metalen
17

 

Wallonië (T/jaar) 8 495,7 19 289,2 1 950,8 306,8 50,0 

Schelde 40,23% 47,95% 66,11% 36,49% 11,19% 

Maas 59,41% 50,22% 33,11% 63,05% 88,73% 

Rijn 0,35% 1,80% 0,76% 0,41% 0,08% 

Seine 0,01% 0,03% 0,02% 0,05% 0,00% 

Tabel 13:  Relatieve aandelen van de geproduceerde vuilvracht door de aan de heffing 
onderworpen bedrijven, per district en per parameter, - Bron: DGO3 

2.4.1.2  STAA T VA N VOR D ER I NG  V AN DE IN V EN TAR I S VAN  DE EM I SS IE S ,  LO Z ING EN EN 

VER LI EZ EN VAN P R I OR I T AIR E ST OF FE N  

Artikel 5 van de richtlijn 2008/105/CE, de MKN-richtlijn genoemd, verplicht de lidstaten een inventaris op te 
stellen van de emissies, lozingen en verliezen van alle prioritaire stoffen en verontreinigende stoffen vermeld in 
deel A van bijlage I van de richtlijn. De inventaris beoogt de maatregelen te bepalen om de emissies en hun 
impact op de waterlichamen te verminderen en als basis te dienen om de effectieve vermindering van deze 
emissies vast te stellen. 

De inventarissen van de emissies en verliezen afkomstig van industriële bedrijven en inrichtingen (inclusief de 
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties) kunnen van verschillende gegevensbronnen afkomstig zijn:  

a) gegevens van de E-PRTR rapportage die op een beperkt aantal bedrijven betrekking heeft, zelfs indien 
het de meest belangrijke betreft (in 2012 werd de drempel verlaagd om een groter aantal te 
bestrijken) en die niet alle stoffen opneemt zoals vermeld in de MKN-richtlijn; 

b) resultaten van de studies voor de karakterisering van het industrieel afvalwater van de belangrijkste 
bedrijven gevestigd in de grote Waalse industriegebieden, na afloop waarvan de hoeveelheden van 
prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen in het afvalwater van zowat 180 bedrijven werden 
gekwantificeerd; 

c) gegevens van de heffing op de lozing van industrieel afvalwater met betrekking tot zware metalen As, 
Cr, Cu, Ni, Pb, Ag, Zn, Cd en Hg; 

d) berekening van de stromen van verontreinigende stoffen aan de gewestgrenzen: balans van de 
instromende en uitstromende vuilvracht in de waterlopen op basis van concentratiemetingen 
(meetnetten voor de monitoring van het oppervlaktewater) en debietmetingen. 

De stoffen die voor deze eerste inventaris in aanmerking werden genomen, zijn de 41 stoffen die de chemische 
oppervlaktewatertoestand kenmerken. Overeenkomstig artikel R. 95-5. §2. van Boek II van het Waalse 
Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, werd 2011 als referentiejaar gekozen. 

In het kader van deze eerste oefening neemt de onderstaande tabel een gedeeltelijke inventaris op. Voor de 
schatting van de industriële emissies van de prioritaire stoffen in deze tabel werden alleen de gegevens van de 
E-PRTR-rapportage van 2011 in aanmerking genomen. 
  

                                                                 
17

  Metalen: As, Cr, Cu, Ni, Pb, Ag, Zn, Cd, Hg. 
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Om een meer uitvoerige inventaris op te stellen van de emissies, lozingen en verliezen in het oppervlaktewater 
van prioritaire stoffen afkomstig van industriële bedrijven en inrichtingen (inclusief de openbare 
rioolwaterzuiveringsinstallaties) werd het ministerieel besluit van 5 november 201318 in aanmerking genomen. 
Dit MB verplicht alle industrieën waarop het BWR van 4 juli 201319 tot invoering van een verplichting tot 
periodieke kennisgeving van milieugegevens betrekking heeft (hetzij 285 bedrijven) om in 2014 analyses te 
laten uitvoeren van hun lozingen van afvalwater. Het ministerieel besluit beschrijft de methode om voor de 
betrokken sectoren de relevante stoffen te bepalen en neemt de lijst op van de per sector kenmerkende 
verontreinigende stoffen in het industrieel afvalwater. De gegevens moesten uiterlijk op 31 maart 2015 worden 
ingediend, tegelijkertijd met de verzending van het formulier van het geïntegreerd onderzoek leefmilieu dat de 
gegevens van 2014 bevat (zie maatregel 0220_02 opgenomen in hoofdstuk 7.3.3). 

De verzamelde gegevens zullen worden verwerkt en zullen enerzijds dienen als richtsnoer voor de volgende 
inventarissen van industriële emissies en anderzijds om de milieuvergunningen van de betrokken bedrijven te 
herzien (zie maatregel 0110 12 opgenomen in hoofdstuk 7.3.3.). De milieuvergunning van de betrokken 
bedrijven zal krachtens artikel 65 van het "Milieuvergunningsdecreet" worden herzien. 

Om doelmatig te zijn en coherent met de evaluatie van de toestand van de waterlichamen, moet de herziening 
van de dossiers worden geleid door de prioriteiten verbonden aan de toestand van de waterlichamen en de 
eraan gekoppelde milieudoelstelling. Een waterlichaam dat in 2015 in goede toestand moet zijn en wegens een 
industriële belasting in een lagere chemische toestandsklasse werd ingedeeld, zal prioritair zijn en de eventueel 
eraan verbonden milieuvergunningen zullen prioritair worden herzien. 

Zie voor meer informatie over deze maatregelen het begeleidende document "Verklarende steekkaarten met 
het detail van het maatregelenprogramma per maatregel" dat voor elke maatregel een steekkaart opneemt 
met de beschrijving van onder meer het voorgestelde systeem, de uitvoeringsfasen, de partners of nog de 
betrokken gebieden. 

Parameters Industriële emissies (kg/jaar) 

Schelde Maas Rijn Seine 

Alachloor      

Antraceen 0,1 0,002   

Atrazine 0,5 0,76   

Benzeen 1,24    

Pentabroomdifenylether (congeneren 28, 47, 99, 100, 
153, 154) 

0,003    

Cadmium en Cd-verbindingen 81 225   

Trichloormethaan (TCM) 7 12   

Chlooralkanen, van C10 tot C13      

Chloorfenvinfos      

Chloorpyrifos      

Aldrin      

Dieldrin 0,01    

Endrin 0,06    

                                                                 
18  Ministerieel besluit van 5 november 2013 betreffende de methodologie die toegepast moet worden om de voor de 

betrokken sectoren relevante stoffen te identificeren en betreffende de lijst van per sector kenmerkende 
verontreinigende stoffen in het industrieel afvalwater (BS van 10/12/2013, blz. 97880) 

19
  Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2013 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 

2007 tot invoering van de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens, het besluit van de Waalse 
Regering van 18 juli 2002 houdende sectorale voorwaarden voor de inrichtingen en/of activiteiten die oplosmiddelen 
verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot 
uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (BS van 06/08/2013, blz. 48905) 
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Parameters Industriële emissies (kg/jaar) 

Schelde Maas Rijn Seine 

Isodrin      

DDT      

Dichloorethaan-1,2 (DCE) 1 48   

Dichloormethaan (DCM) 182 29   

Di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP) 526 9   

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,07 7   

Hexachloorbutadieen (HCBD)   1   

Hexachloorcyclohexaan (HCH) 0,4    

Diuron 3 1   

Endosulfan      

fluorantheen 0,2 6   

Isoproturon 0,3    

Lood en Pb-verbindingen 281 1 213   

Kwik en Hg-verbindingen 2 6 0,03  

Naftaleen 24 5   

Nikkel en Ni-verbindingen 598 2 295 21  

Nonylfenolen en Nonylfenolethoxylaten 35 18   

Octylfenolen en Octylfenolethoxylaten 31 1   

Pentachloorbenzeen 0,01    

Pentachloorfenol (PCP) 0,06    

Benzo(a)pyreen 0,03 19   

Benzo(b)fluorantheen   19   

Benzo(g,h,i)-peryleen   14   

Benzo(k)fluorantheen   11   

Indeno(1,2,3-cd)pyreen    22   

Simazine 1    

Tetrachlooretheen of perchlooretheen (PER) 15 51   

Trichlooretheen (TRI) 0,6 16   

Tributyltin en Tributyltinverbindingen 0,06    

Tributyltinkation      

Trichloorbenzeen-1,2,4 9    

Trichloorbenzenen (TCBs)      

Trichloormethaan 13 53   

Trifluraline      

Tabel 14:  Industriële emissies van prioritaire stoffen (Bron: E-PRTR-rapportage - gegevens 2011 
(campagne 2012) 

Bovendien heeft de SPW aan het CEBEDEAU de opdracht toevertrouwd voor de opstelling van een inventaris 
van de emissies van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen uit diverse bronnen en toevoerwegen 
(puntbronnen en diffuse bronnen) in het oppervlaktewater in Wallonië, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 5 van de MKN-richtlijn (richtlijn 2008/105/EG). 
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Deze studie heeft eveneens tot doel een selectie te maken van de meest relevante verontreinigende stoffen 
(ten opzichte van de doelstellingen van de richtlijn 2008/105/EG) en hun belangrijkste emissiebronnen in 
Wallonië.  

Hiervoor werd 2011 als referentiejaar gekozen. Rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van 
sommige gegevens moesten voor de karakterisering van sommige bronnen de jaren 2008 tot 2012 in 
aanmerking worden genomen. 

FAS E 1  VAN D E S TU DI E  

 Selectie van de relevante stoffen in Wallonië 
Op basis van een analyse van de beschikbare gegevens (karakterisering van het oppervlaktewater, van 
biota, van de baggerspecie en van het grondwater), werden de stoffen ingedeeld en werd een selectie 
voorgesteld van de relevante stoffen in Wallonië onder de prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke 
stoffen bepaald door het Besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2011 tot omzetting van de 
richtlijn 2008/105/CE: 1,2-dichloorethaan, 4-nonylfenol, antraceen, benzo(a)pyreen, benzeen, C10-C13 
chlooralkanen, cadmium, chloorpyrifos, Di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP), dichloormethaan, 
fluorantheen, hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen, isoproturon, kwik, naftaleen, nikkel, para-
tert-octylfenol, pentabroomdifenylether, pentachloorfenol, lood, som van benzo(b)fluorantheen en 
benzo(k)fluorantheen, som van benzo(g,h,i)peryleen en indeno (1,2,3-cd)pyreen, tributyltinkation, 
tetrachlooretheen, tetrachloorkoolstof, trichloorbenzeen, trichlooretheen, trichloormethaan. Atrazine, 
diuron, exachloorcyclohexaan en simazine worden beschouwd als relevante stoffen, maar hun gebruik 
is voortaan verboden. 

 Bepaling van de in Wallonië meest relevante kwantificeerbare emissiebronnen in het 
oppervlaktewater  
De volgende emissiebronnen zullen in aanmerking worden genomen in het model voor de opstelling 
van de inventaris van de emissies (uit puntbronnen en diffuse bronnen) van prioritaire en prioritaire 
gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater in Wallonië. 

Sector Subsector 

Bevolking Huishoudens  

Vervoer Wegvervoer 

Spoorvervoer  

Scheepvaart 

Bestrijdingsmiddelen Bestrijdingsmiddelen gebruikt in de landbouw  

Bestrijdingsmiddelen gebruikt buiten de landbouw  

Bodemverbeteraar  Bodemverbeteraar  

Atmosferische depositie Atmosferische depositie 

Infrastructuur  Woningen en bebouwde percelen 

Erosie Erosie 

Industrie en diensten Voedingsmiddelen, Hout, Rubber en kunststoffen, Chemie, Cokesfabrieken, 
Leder, Afval, Uitgeverijen, Veeteelt, Delfstoffenindustrie, Fabrieksindustrie, 
Metaal, Papier, Energieproductie, Minerale niet-metalen producten, 
Drinkwaterproductie, textiel, Andere, Diensten 

Tabel 15:  Emissiebronnen van de meest relevante verontreinigende stoffen in Wallonië 

FAS E 2  VAN D E S TU DI E  

Kwantificering van de emissiebronnen en ontwikkeling van het WEISS/-simulatiemodel voor Wallonië  
De emissies werden voor elke bron berekend, hetzij op basis van de emissiefactoren verbonden aan het 
activiteitenniveau van de betrokken bron, hetzij op basis van de kenmerken van de lozingen uit puntbronnen 
(industrieën). 

Wat de gegevens betreft die voor de karakterisering van de industriële lozingen werden gebruikt, waren 
verschillende gegevensbronnen beschikbaar om de vuilvrachten te ramen (E-PRTR-register, Campagnes voor de 
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karakterisering van de industriële lozingen, heffing). Er werd gekozen voor de benadering van het "worst case" 
scenario waarbij de grootste vuilvracht in aanmerking werd genomen. 

Na afloop van de studie waren onder meer de volgende gegevens beschikbaar: 

 de jaarlijkse vuilvracht in het oppervlaktewater van relevante prioritaire (gevaarlijke) stoffen;  

 een grafiek die het relatieve aandeel weergeeft van de verschillende emissiebronnen; 

 een grafiek van de belangrijkste emissiebronnen en de weg die de stoffen afleggen voordat zij in de 
waterlopen terechtkomen (zie figuur 2, blz. 16 van het Guidance Document n°28 20); 

 een kwalitatieve schatting van de emissies voor de prioritaire stoffen of de prioritaire gevaarlijke 
stoffen waarvan de emissies in het oppervlaktewater niet in cijfers kunnen worden vertaald. 

Alle gegevens (resultaten, cijfers, kaarten, grafieken, enz.) zijn beschikbaar in het begeleidende document 
"Mission d’inventaire des émissions dans l’eau des substances prioritaires et dangereuses prioritaires de la 
directive 2008/105/CE" 21 (Inventarisatie van de emissies van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen 
in het water overeenkomstig de richtlijn 2008/105/EG). 

De volgende tabel geeft voor de relevante prioritaire (gevaarlijke) stoffen in Wallonië een schatting weer van 
de emissies naar het oppervlaktewater afkomstig van de meest relevante emissiebronnen in Wallonië 
(voorgaande tabel: Emissiebronnen van de meest relevante verontreinigende stoffen in Wallonië). 

Parameters Emissies (kg/jaar) 

Schelde Maas Rijn Seine 

Antraceen 3,6 9,3 0,4 0,01 

Atrazine 0,1 1,1 0,0001 0 

Benzeen 13,0 28,0 0,3 0,02 

Pentabroomdifenylether (congeneren 28, 47, 99, 
100, 153, 154) 

3,4 7,9 0,2 0,01 

Cadmium en Cd-verbindingen 228,8 462,8 17,3 0,8 

Trichloormethaan (TCM) 22,6 46,7 0,8 0,1 

Chlooralkanen, van C10 tot C13 0,0003 0.9 0 0 

Chloorpyrifos 996,1 405,9 0 0 

Dichloorethaan-1,2 (DCE) 1,1 701,3 0,0007 0 

Dichloormethaan (DCM) 2 083,2 693,5 10,3 0,8 

Di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP) 1 388,2 3 165,5 32,5 2,5 

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,003 0.1 0 0 

Hexachloorbutadieen (HCBD) 0,003 3,1 0 0 

Hexachloorcyclohexaan (HCH) 0,2 0,03 0 0 

Diuron 0,2 0,3 0,0002 0 

Endosulfan 0,005 0,004 0,001 0 

fluorantheen 25,2 67,4 2,4 0,1 

Isoproturon 3 570,3 2 947,5 54,9 6,9 

Lood en Pb-verbindingen 4 907,7 13 027,5 666,9 18,3 

Kwik en Hg-verbindingen 22,1 45,2 2,7 0,1 

Naftaleen 61,3 144,6 6,0 0,1 

Nikkel en Ni-verbindingen 4 123,8 13 670,5 1 151,7 41,9 

                                                                 
20

  Guidance Document N° 28. Technical Guidance on the preparation of an Inventory of Emissions, Discharges and Losses 
of Priority an Priority Hazardous Substances. 

21
  CEBEDEAU, Étude 15/088, Mission d’inventaire des émissions dans l’eau des substances prioritaires et dangereuses 

prioritaires de la Directive 2008/105/CE. Studie uitgevoerd in opdracht van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel 
Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu, Directie Oppervlaktewater (DESu). 
Eindverslag, september 2015. 
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Parameters Emissies (kg/jaar) 

Schelde Maas Rijn Seine 

4-nonylfenol 25,9 53,9 1,0 0,1 

Para-tert-octylfenol 4,6 0,5 0,003 0 

Pentachloorfenol (PCP) 3,8 7,4 0,2 0,01 

Benzo(a)pyreen 133,1 112,6 1,5 0,03 

Benzo(b)fluorantheen 120,8 117,7 2,3 0,1 

Benzo(g,h,i)-peryleen 8.9 35,3 1,4 0,03 

Benzo(k)fluorantheen 6,7 27,0 1,1 0,02 

Indeno(1,2,3-cd)pyreen 5,9 37,1 1,4 0,02 

Simazine 0,03 0,03 0 0 

Tetrachlooretheen of perchlooretheen (PER) 3,7 55,3 0,02 0 

Trichlooretheen 1,9 30,1 0,1 0 

Tributyltinkation 0 0 0 0 

Trichloorbenzenen (TCBs) 183,7 337,7 6,7 0,5 

Trichloormethaan 1 742,0 261,8 4,2 0,4 

Trifluraline 0,002 0,002 0,001 0 

Tabel 16:  Emissies van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen naar het 
oppervlaktewater in Wallonië (Bron: Mission d’inventaire des émissions dans l’eau des 
substances prioritaires et dangereuses prioritaires de la directive 2008/105/CE) - 
Gewijzigd 

In een tweede fase werden de gegevens verzameld in het kader van de uitvoering van het voornoemde 
ministerieel besluit van 5 november 2013, in het WEISS-simulatiemodel geïntegreerd voor een meer 
uitvoeriger kwantificering van de industriële emissies in Wallonië. 

2.4.2 Belasting van het grondwater uit puntbronnen: gegevens getrokken uit de 
database van de milieuvergunningen. 

2.4.2.1  VER ON TR E IN IGI NG V AN HE T GR O NDWA TER  D OOR  BELA S TI NGE N U I T P U N T BR ON N EN  

Dankzij de toepassing van de wet op de milieuvergunning (inwerkingtreding op 1 oktober 2002), en meer 
bepaald bij de toekenning of herziening van nieuwe exploitatievergunningen of bij een uitbreiding van de 
activiteit, komen steeds minder verontreinigende stoffen in het grondwater terecht. Toch kunnen accidentele 
verontreinigingen zich voordoen, evenals situaties die inbreuk plegen op de exploitatievoorwaarden van de 
vergunning. 

Behoudens uitzondering uitdrukkelijk toegestaan door het Waterwetboek (Art. D.23. et Art. 187 bis), zijn directe 
lozingen van verontreinigende stoffen in het grondwater verboden. Het probleem is dus dat indirecte lozingen 
in het grondwater als belangrijkste mogelijke oorzaak van verontreiniging moeten worden beschouwd. 

De hierna vermelde activiteiten en soorten ongevallen zijn de belangrijkste bronnen van inbreng van 
verontreinigende stoffen in de grondwaterlagen. 

 de opslag en behandeling van (gevaarlijk) afval en gevaarlijke stoffen, wanneer bijvoorbeeld geen 
beschermende maatregelen worden genomen ter voorkoming van infiltratie in de bodem 
(opvangkuip, ondoorlaatende grondplaat, opvang van percolaten, enz.), of zelfs direct in het 
grondwater via bepaalde particuliere waterwinningen; 

 het ongehinderd overlopen van verontreinigende vloeistoffen (een opslagtank die niet meer 
waterdicht is, corrosie, overlopen, enz.); 
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 infiltraties van water afkomstig van verontreinigde terreinen en bodems te wijten aan vroegere of 
huidige industriële activiteiten; 

 infiltraties van regenwater afkomstig van ondoorlatende terreinen (parkings, wegennet) en die 
verontreinigende stoffen bevatten zoals lood, koolwaterstoffen of dooizout; 

 de opslag of de ingraving van chemisch afval in verlaten steengroeven of mijnen die niet langer 
worden geëxploiteerd (vaten en kannen met zeer giftige stoffen); 

 ongevallen op niveau van de waterdichtheid van ondergrondse leidingen (onder meer riolen en 
leidingen van industrieel afvalwater die meestal ingegraven zijn). 

De potentiële belastingen uit puntbronnen zijn meestal van lokale omvang (gebieden met een grote 
concentratie van locaties, oude industriezone of industrieterrein met activiteiten die een risico van 
verontreiniging inhouden). Door het "verwateringeffect" over de gehele uitgestrektheid van het waterlichaam 
en zelfs van het stroomgebiedsdistrict, zijn deze belastingen niet altijd waarneembaar. 

Zo ook hebben zeer ernstige puntverontreinigingen (met overschrijding van de normen of zeer hoge 
drempelwaarden) niet altijd een impact op de algemene toestand van het grondwaterlichaam en nog minder 
van het district omdat ze lokaal blijven.  

2.4.2.2  VER WER K IN G VAN DE GEG E VE NS I N ZAK E BEL AST IN GEN  VAN GR OND WAT ER  U I T  

P U NTBR O NN EN  

Ten opzichte van het vorige Beheerplan kon dankzij de elektronische inventaris van de milieuvergunningen van 
klasse 1 en 2 een gedetailleerde analyse van de beschikbare gegevens worden uitgevoerd. Deze werden 
gesorteerd om alleen de locatie en gegevens weer te geven van:  

 de inrichtingen van klasse 1 of 2 in de milieuvergunning22 voor de rubrieken met een potentiële impact 
op het grondwater.  

 SEVESO-ingedeelde inrichtingen en/of inrichtingen met een IPPC-activiteit. 

Ingedeelde activiteitensectoren 

De inrichtingen en activiteiten onderworpen aan de wetgeving op de milieuvergunning zijn opgenomen in 
bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 4/07/2002. Dit besluit neemt de lijst op van projecten die 
onderworpen zijn aan een effectenstudie alsook de lijst van de ingedeelde inrichtingen/activiteiten.  

Dit besluit kent aan elke inrichting en activiteit onderworpen aan de wetgeving op de milieuvergunning een 
klasse toe (1, 2 of 3 – naargelang de vermogens van de inrichtingen, van de opslagcapaciteit, enz.). Een 
vestiging bestaat, meestal, uit meerdere ingedeelde inrichtingen/activiteiten. Overigens kan eenzelfde 
ingedeelde inrichting (bijvoorbeeld een tank van 5000 liter voor koolwaterstoffen) zich bevinden op een 
chemische vestiging of op een locatie van intensieve veeteelt. 

Klasse 1 stemt overeen met de inrichtingen en activiteiten met de hoogste milieurisico's. 

De gegevens getrokken uit de database van de milieuvergunningen vermelden de ingedeelde 
inrichtingen/activiteiten van elke locatie met een potentiële impact op het grondwater. De verwerking van 
deze gegevens heeft bepaalde activiteiten kunnen afbakenen die potentieel een groter risico van 
verontreiniging van het grondwater inhouden.  

Belastingsindicatoren 

De gegevens van 2014 getrokken uit de database van de milieuvergunningen werden verwerkt om voor elk 
district en elk grondwaterlichaam een aantal indicatoren te bepalen. 

 aantal locaties = aantal locaties met een min of meer potentiële impact op het grondwater; 

 totale belastingsdichtheid = aantal locaties/100 km², volgens de volgende dichtheidsklassen: 

                                                                 
22

  Bijlage 1 bij het BWR van 04/07/2002 
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0-->20: laag 20-->50: gemiddeld 50-->100: hoog > 100: zeer hoog 

Met deze indicator kan het aantal locaties worden gewogen ten opzichte van de oppervlakte van het 
grondwaterlichaam of van het district. Het betreft een algemene indicator voor een waterlichaam of een 
district. 

Merk op dat het altijd potentiële belastingen betreft, het bewezen verband met de eventuele impact op of 
verontreiniging van het grondwater moet altijd op basis van meer gerichte lokale studies worden vastgesteld.  

Potentiële belastingen van het grondwater uit puntbronnen 

De belastingen van het grondwater uit puntbronnen die hierna worden behandeld, zijn die verbonden aan de 
industrieën, aan de dienstensector met ingedeelde inrichtingen/activiteiten en aan ingedeelde 
landbouwinrichtingen.  

Let wel dat de belastingen uit puntbronnen afkomstig van de landbouw verbonden zijn aan nevenactiviteiten 
zoals de opslag van dierlijk mest, van gewasbeschermingsmiddelen, het onderhoud van landbouwmaterieel, 
enz. Dit subhoofdstuk behandelt niet de landbouwbelastingen uit diffuse bronnen die in het volgende 
subhoofdstuk "Landbouw" aan bod komen. 

De volgende tabellen geven een samenvatting van de resultaten voor elk district: 

 Industriële sector 
(Aantal locaties

23
) Aantal 

inrichtingen
23

 van 
de tertiaire sector 

met ingedeelde 
activiteiten 

Aantal 
landbouwinrichtingen

23
 

met ingedeelde 
activiteiten 

 IPPC 
SEVESO Niet-IPPC 

niet-SEVESO 
IPPC Niet-IPPC 

 
1 2 

Schelde 93 23 16 1 166 518 27 553 

Maas 157 24 35 2 105 980 41 590 

Rijn 3 0 0 59 27 0 14 

Seine 0 0 0 3 5 0 9 

Locaties over meerdere 
stroomgebieden 

0 0 0 0 37 0 42 

Totaal van de 4 districten 253 47 51 3 333 1 530 68 1 166 

Tabel 17:  Gegevens getrokken uit de database van de milieuvergunningen (januari 2014) - aantal 
locaties met een potentiële impact op het grondwater per district en voor heel Wallonië 

 Belastingsdichtheid: 
(Aantal locaties

23
 per 100 km

2
) 

Aantal locaties
23

 in het district in verhouding tot het totaal aantal 
locaties

23
  

 
Industriële 

sector 

Tertiaire 
sector met 
ingedeelde 
activiteiten 

Landbouwsectsor 
met ingedeelde 

activiteiten Industriële sector 

Tertiaire sector 
met ingedeelde 

activiteiten 

Landbouwsector met 
ingedeelde 
activiteiten 

 

Schelde 33 13 15 35% 33,5% 47% 

Maas 19 8 5 63% 64% 51% 

Rijn 8 4 2 2% 2% 1% 

Seine 4 6 11 Niet noemenswaard 0,5% 1% 

Wallonië 22 9 7 100 % 100 % 100 % 

Tabel 18:  Gegevens getrokken uit de database van de milieuvergunningen (januari 2014) - 
belastingsdichtheid - aantal locaties in het district in verhouding tot het totaal aantal 
locaties in Wallonië 

 

                                                                 
23

  Met een milieuvergunningsaanvraag waarvan minstens één activiteit een potentiële impact kan hebben op het 
grondwater. 
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Uit de gegevens van de tabellen kunnen wij de volgende besluiten trekken: 

 meer dan 60% van de locaties 
23

 uit de industriële sector en de dienstensector is gelegen in het 
Maasdistrict; 

 de belastingsdichtheid van de industriële sector tekent voor heel Wallonië een matige dichtheidsklasse 
op (> 20 locaties/100 km²), vooral in het Scheldedistrict; 

 de belastingsdichtheid van de landbouwinrichtingen met ingedeelde activiteiten en diensten tekent 
voor heel Wallonië een lage dichtheidsklasse op. 

De onderstaande grafieken illustreren op schaal van Wallonië, voor de sectoren van de industrie, de diensten 
en de landbouw, de verdeling van de in de milieuvergunning ingedeelde activiteitensectoren en inrichtingen 
met een potentiële impact op het grondwater.  

 

 

Figuur 7:  Verdeling van de in de milieuvergunning ingedeelde activiteitensectoren en inrichtingen 
met een potentiële impact op het grondwater - industriële sector, ingedeelde 
inrichtingen uit de tertiaire sector - ingedeelde landbouwinrichtingen - gegevens januari 
2014 voor Wallonië 

Voor de industriële sector heeft meer dan ¾ van de ingedeelde activiteiten betrekking op opslagactiviteiten en 
nevendiensten, handelsactiviteiten, reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen, detailhandel en 
brandstoffenhandel. 

Voor de dienstensector en de ingedeelde landbouwinrichtingen, hebben de meest voorkomende ingedeelde 
activiteiten in Wallonië betrekking op opslagactiviteiten en nevendiensten en op handelsactiviteiten, reparatie 
van motorvoertuigen en motorfietsen, detailhandel en brandstoffenhandel. 

2.5 Landbouw 

2.5.1 Karakterisering van de landbouwactiviteiten 

In Wallonië overweegt in termen van oppervlakte en aantal bedrijven de landbouwactiviteit in het Waalse deel 
van het Maasdistrict.  
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1% 
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Grondgebied Landbouwareaal 
(ha) 

Aantal bedrijven Gemiddeld 
landbouwareaal (ha) 

Wallonië 752 660 12 276 61 

Schelde 30% 33% 56 

Maas 65% 61% 65 

Rijn 4,5% 5% 54 

Seine 0,5% 0,6% 60 

Tabel 19:  Landbouwareaal per district (Waalse delen) - Bron: DGO3 (2011) 

De landbouw neemt gemiddeld 45% in van de oppervlakte van Wallonië. De onderstaande figuur geeft het 
aandeel landbouwareaal weer van de verschillende teelten. 

 

Figuur 8:  Verdeling van het landbouwareaal in Wallonië - Bron: DGO3 (2011) 

De belangrijkste categorieën van het landbouwareaal zijn respectievelijk blijvend grasland, graanteelt en 
maisteelt. 

 GVE Totaal 
dieren 

GVE Rund Totaal grasland in 
ha 

Bezetting GVE Rund / 
totaal grasland 

GVEN Intern GG 

Wallonië 1 009 957 985 060 369 450 2,67 2 071 930  

Schelde 23,9% 23,8% 13,4% 4,75 23,3% 0,58 

Maas 69,2% 69,2% 77,9% 2,37 69,5% 0,57 

Rijn 6,2% 6,2% 7,8% 2,12 6,5% 0,58 

Seine 0,75% 0,76% 0,91% 2,21 0,75% 0,65 

Tabel 20:  Veebezetting per district (Waalse delen) - Bron: DGO3 (2011) 

Wat de veeteelt betreft, neemt in termen van aantal dieren het Waalse deel van het Maasdistrict het grootste 
deel voor zijn rekening. Vooral het deelstroomgebied van de Ourthe tekent de grootste concentratie GVE op.  

Het Scheldedistrict heeft de grootste veebezetting per hectare totaal grasland (4,75). In de ander districten is 
dat minder dan de helft.  
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Grondwaterlichamen 

De belangrijkste belasting van het grondwater uit diffuse bronnen in het Waalse deel van de 
stroomgebiedsdistricten is hoofdzakelijk afkomstig van de landbouw en betreft meer bepaald stikstof. Het 
onderzoekscentrum GxABT - ULg (Sohier et al., 2008) heeft met gebruik van het EPICgrid-model een 
kwantificering uitgevoerd van de stikstofstromen uit diffuse agrarische bronnen naar de grondwaterlichamen. 

Het grondgebondenheidscijfer (GG) is de meest doelmatige indicator van de belasting door organische stikstof 
afkomstig van de landbouw. Het GG geeft de verhouding weer tussen de organische stikstofproductie door de 
gebruikte veestapel binnen een landbouwbedrijf en de spreidingscapaciteit van mest die de grenswaarden van 
het PGDA in aanmerking neemt. Hoe hoger het GG, hoe groter de belasting. Er moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen het interne GG en het totale GG. Het totale GG neemt de toevoer en afvoer van organische 
stikstof in aanmerking. Wanneer het totale GG hoger is dan het interne GG, vertegenwoordigt dat een 
aanzienlijke verplaatsing van organische stikstof of de aanwezigheid van bovengrondse bedrijven. 

2.5.2 Stikstofstromen afkomstig van de landbouw 

Het begeleidende document "Methodologische leidraad" geeft een beknopte beschrijving van de werking van 
het EPICgrid-model. 

Het Beheerplan van elk district geeft per waterlichaam de evolutie weer van de stikstofverliezen uit agrarische 
bronnen, afkomstig van de onverzadigde zone, naar het grondwater. De gemiddelden zijn berekend voor drie 
perioden van 6 jaar: 1994-1999, 2000-2005 en 2006-2011. 

Tussen deze resultaten en de resultaten voorgesteld in het eerste Beheerplan kunnen verschillen optreden die 
te wijten zijn aan de verbetering van de door het EPICgrid-model gebruikte databases, onder meer de 
cartografische databases (invoering van onder andere de kaart van het bodemgebruik in Wallonië) en 
meteorologische databases (volledige KMI-gegevens voor de gehele simulatieperiode). 

De verdeling van de nitraatverliezen uit diffuse bronnen door uitspoeling wordt in termen van stromen en op 
gemiddelde jaarbasis als volgt ontbonden: 

Totale 
nitraatuitspoeling (1) = 

Nitraatuitspoeling onder de 
wortelzone (2) + 

Nitraatuitspoeling door 
directe afvloeiing (3) 

 

Waarbij: 

 Nitraatuitspoeling onder de wortelzone (2) = Nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanaf trage 
hypodermische stromen (2.1) + Nitraatuitspoeling in de diepte naar het eigenlijke grondwater 
("nuttige neerslag" of aanvulling van de grondwaterlaag) (2.2) + variatie van het nitraatresidu in de 
onverzadigde zone (2.3). 

 Nitraatuitspoeling door directe afvloeiing (3) = Aanwezige nitraten in de oppervlakkige afvloeiing en 
sedimenten (3.1) + Nitraten van de snelle hypodermische stromen uit de bodem (3.2) + variatie van 
het nitraatresidu in de onverzadigde zone (3.3). 

Het PGDA II dat sinds 2007 van kracht is, werd op 15 juni 2014 vervangen door het PGDA III24. 

2.5.3 Fosforstromen afkomstig van de landbouw 

het EPICgrid-model kan ook de fosforhoeveelheden afkomstig van de landbouw ramen die in de waterlopen 
terechtkomen (via oppervlakkige afvloeiing en via het vervoer van deeltjes door erosie). 

                                                                 
24

  Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het 
Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, BS van 12 september 2014 
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Het Beheerplan van elk district geeft per deelstroomgebied de evolutie weer van de fosforverplaatsingen naar 
de oppervlaktewaterlichamen. De gemiddelden zijn berekend voor vier perioden van 5 jaar: 1994-1998, 1999-
2003,2004-2008 en 2009-2013. 

Over de periode 2009-2013 bedragen de totale fosforstromen naar de oppervlaktewaterlichamen gemiddeld 
ongeveer 1 270 ton/jaar (zie onderstaande figuur). Met ± 860 ton/jaar (68%) tekent het Maasdistrict de 
grootste stromen op. Tussen 1994-1998 en 2009-2013 stellen wij eveneens een daling vast van 13% van de 
totale fosforverplaatsingen naar het oppervlaktewater, wat onder meer in correlatie staat met de vermindering 
van het gebruik van fosformeststoffen in de landbouw (- 72% voor minerale P tussen 1995 en 2012). 

 

Figuur 9:  Balans van de fosforverliezen afkomstig van de landbouw naar het oppervlaktewater 
(ton/jaar) - Perioden 1994-1998, 1999-2003, 2004-2008 en 2009-2013, per stroomgebied - 
Bron: ULg -GxABT - Unité Systèmes Sol-Eau (EPICgrid-model) 

2.6 Waterwinning 

2.6.1 Grondwater 

Het totaal jaarvolume in 2010 van de grondwaterwinning in Wallonië wordt geschat op 385,6 miljoen m³.  

 

Figuur 10:  Verdeling van de volumes grondwaterwinning in Wallonië in 2010, per 
stroomgebiedsdistrict – Bron: SPW - DGO3 (2010)  

Rekening houdend met de oppervlakte van het Waalse grondgebied, stemt dit volume overeen met een 
gemiddelde waterwinning van 23 mm/jaar. 

De jaarlijkse aanvulling in Wallonië over de periode 1995-2010 berekend met het EPICgrid-model bedraagt 
tussen 1 000 miljoen m³ (1996) en 3 000 miljoen m³ (2001). De gemiddelde aanvulling, overeenstemmend met 
de jaarlijkse hernieuwbare grondwatervoorraad, berekend over dezelfde periode, bedraagt 1 900 miljoen m³, 
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of een gemiddelde waterschijf van 112 mm/jaar (Bonniver, 201325). Deze waarde, kenmerk van de 
waargenomen klimaatsequentie tussen 1995 en 2010, moet periodiek worden bijgewerkt, rekening houdend 
met de sterke wisselvalligheid van de jaarlijkse aanvulling. 

De onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de volumes waterwinning in 2010, per district en voor 
heel Wallonië op basis van vijf activiteitencategorieën.  

1. de openbare watervoorziening en botteling van dranken; 

2. de industrie: bestaande uit industriële en voedingsmiddelenactiviteiten; 

3. de landbouw (veevoer, besproeiing, irrigatie, watervoorziening van viskwekerijen, enz.); 

4. de bemaling van steengroeven (met of zonder terbeschikkingstelling); 

5. de andere activiteitensectoren: diverse huishoudelijke gebruiken, watervoorziening van zwembaden, 
geothermische bemalingen, fonteinen, waterlozing, beschermingsbemalingen, ontwatering, 
proefbemalingen, enz. 

 
 

Openbare 
watervoorziening 

en botteling 

Industrie Landbouw Bemaling van 
steengroeven 

Andere sectoren 

District Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% 

Maas  
(en Seine) 

167 605 154 77,7 14 258 190 6,6 1 827 352 0,9 16 418 816 7,6 15 580 814 7,2 

Schelde 120 298 169 72,3 13 991 096 8,4 800 314 0,5 22 511 025 13,5 8 853 283 5,3 

Rijn 2 676 477 78,0 89 350 2,6 69 548 2,0 83 540 2,4 514 827 15,0 

Totaal 290 579 800 75,4 28 338 636 7,3 2 697 214 0,7 39 013 381 10,1 24 948 924 6,5 

Tabel 21: Volumes grondwaterwinning in 2010, per district en per type activiteitensector –  
Bron: SPW - DGO3 (2010) 

 

Figuur 11:  Verdeling van de volumes grondwaterwinning in 2010 in Wallonië per activiteitensector 
– Bron: SPW - DGO3 (2010) 

Zo blijkt dat in 2010 in Wallonië ongeveer ¾ van van het volume grondwaterwinning overeenstemt met de 
activiteiten van de openbare drinkwatervoorziening en botteling van dranken (of een jaarvolume van 290 
miljoen m³) en meer dan 10% met de bemaling van steengroeven (waarvan 60% in het Scheldedistrict). 

Merk overigens op dat ongeveer 30% van de volumes grondwaterwinning voor de openbare watervoorziening 
(of ongeveer 110 miljoen m

3
) naar het Brussels en het Vlaams Gewest worden geëxporteerd. 

                                                                 
25

  Bonniver, I. et Hallet, V. (2013) Convention de Recherche d’intérêt général et pluridisciplinaire relative à l’évaluation 
des ressources en eau souterraine de la Wallonie. Overeenkomst SPW – Unamur. 
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2.6.2 Oppervlaktewater 

Het totaal jaarvolume in 2010 van de oppervlaktewaterwinning in Wallonië wordt geschat op 2 079 miljoen m
3
. 

90% daarvan komt echter snel opnieuw in de waterlopen terecht aangezien het koelwater betreft (95% voor 
energieproductie en 5% voor de andere industriële activiteiten). In 2010 werd voor de drinkwatervoorziening 
(alleen in het Maasdistrict) ongeveer 87 miljoen m

3
 oppervlaktewater gewonnen (of 4% van het totaal volume), 

wat overeenstemt met ¼ van het totaal volume van de drinkwaterproductie voor heel Wallonië (de resterende 
¾ werd uit grondwater gewonnen). 

Ongeveer 48 miljoen m³ oppervlaktewater wordt naar het Brussels en het Vlaams Gewest geëxporteerd. 

2.6.3 Waterexploitatie-index 

De waterexploitatie-index (zonder onderscheid tussen de bronnen), de Water Exploitation Index genoemd – 
WEI

+
 – stemt overeen met de verhouding tussen de volumes waterwinning ((met aftrek van de gerestitueerde 

volumes (lekken en koelwater)) en de totale watervoorraad (Faergemann, 201226). Ondanks een hoge 
waterwinningsdichtheid, wordt de waterexploitatie-index van Wallonië in 2010 op 5% geschat en ligt onder de 
alarmdrempel van waterstress van het Europees Milieuagentschap (EMA). 

2.7 Tertiaire activiteiten 

2.7.1 Koopvaardij 

Dit thema wordt in de overeenstemmende delen van de inventarisatie per stroomgebiedsdistrict behandeld. 

De bevaarbare waterlopen worden beheerd door het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en 
Waterwegen (DGO2) dat de 450 km waterwegen regelt die algemeen door de scheepvaart worden gebruikt, 
alsook de 300 km niet-ingedeelde bevaarbare waterwegen en de talrijke kunstwerken die zich op de 
waterwegen bevinden. De autonome havens (instellingen van openbaar nut) zijn de Waalse structuren die, met 
de technische ondersteuning van het DGO2, belast zijn met de aanleg, het beheer en de uitrusting van de 
haven- en industriegebieden. Wallonië telt 4 autonome havens (PA): Luik (PAL), Namen (PAN), Charleroi (PAC) 
en Centrum-West (PACO). De meeste zijn gelegen in het Maasdistrict. 

De scheepvaartsector biedt een interessant alternatief voor het goederenvervoer over de weg of per spoor. En 
is bovendien zeer praktisch want kan gemakkelijk met de twee andere vervoermiddelen worden 
gecombineerd. 

Tussen 1993 en 2012 tekent Wallonië een algemene stijging op van het aantal vervoerde tonnages. 

 
Totaal tonnage (ton) Totaal aantal schepen 

Gemiddelde 98-03 34 664 371 84 799 

Gemiddelde 04-08 42 065 875 82 474 

Gemiddelde 09-12 40 659 956 85 889 

Tabel 22:  Evolutie van het gemiddelde tonnage vervoerde goederen en van het aantal in Wallonië 
geboekte schepen - Bron: SPW- DGO2 (2013) 

 

                                                                 
26 

 FAERGEMANN H., 2012. Update on Water Scarcity and Droughts indicator development. Verslag. 23 blz. [Online] 
https://circabc.europa.eu/sd/d/b81cb8ec-2655-4013-ac40-
d6266ed33523/Update%20Water%20Scarcity%20and%20Droughts%20indicator%20development%20May%202012.do
c (geraadpleegd op 22/01/15) 

https://circabc.europa.eu/sd/d/b81cb8ec-2655-4013-ac40-d6266ed33523/Update%20Water%20Scarcity%20and%20Droughts%20indicator%20development%20May%202012.doc
https://circabc.europa.eu/sd/d/b81cb8ec-2655-4013-ac40-d6266ed33523/Update%20Water%20Scarcity%20and%20Droughts%20indicator%20development%20May%202012.doc
https://circabc.europa.eu/sd/d/b81cb8ec-2655-4013-ac40-d6266ed33523/Update%20Water%20Scarcity%20and%20Droughts%20indicator%20development%20May%202012.doc
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Qua volume vervoerde goederen tekent het Maasdistrict ten opzichte van het Scheldedistrict een lager volume 
op. De verklaring hiervoor kan gedeeltelijk worden gevonden in de configuratie van het waterwegennet van 
het stroomgebiedsdistrict, alsook in zijn integratie in het grensoverschrijdend net. De koopvaardijschepen die 
in het Maasdistrict varen, hebben gemiddeld een hoger tonnage dan de schepen van het Scheldedistrict 
(gemiddeld 300 ton per schip in het Scheldedistrict en 500 ton in het Maasdistrict). 

De scheepvaart biedt onmiskenbare voordelen en kan trouwens met andere vervoermiddelen van het 
goederenvervoer concurreren die in de komende jaren verzadigd zouden kunnen geraken. De milieu-impact 
van de scheepvaartsector is echter niet gering en de koopvaardij kan de algemene (kwalitatieve en/of 
kwantitatieve) toestand van de betrokken waterlichamen soms substantieel veranderen. 

Merk echter op dat, ondanks de economische en milieuvoordelen van dit vervoermiddel, talrijke veranderingen 
aan de waterlichamen werden uitgevoerd om de vrije doorgang van de schepen op de thans gebruikte 
historische waterwegen toe te laten. De milieu-impact van de scheepvaart is van verschillende aard: 

 morfologische impact: 
o obstakels die de vrije vismigratie belemmeren, 
o regeling van het waterdebiet, 
o verandering van de historische tracés, 
o kunstmatige oeveraanleg, 
o indijking, 
o enz. 

 aantasting van de fauna en de flora; 

 afval; 

 inbreng van invasieve soorten (ballast, enz.); 

 enz. 

Alle impacts verbonden aan de scheepvaart sensu strico zijn op niveau van het waterlichaam moeilijk te 
kwantificeren. Sommige veranderingen van het milieu door toedoen van de koopvaardij worden echter bij de 
algemene evaluatie van de hydromorfologische kwaliteit van de waterlichamen in aanmerking genomen. Zo 
komt het dat de onderliggende hydromorfologische kwaliteitselementen van de biologische 
kwaliteitsparameters de belastingen vaststellen verbonden aan het goederenvervoer over de waterweg die de 
waterlichamen verstoren en hun ecologische toestand aantasten. 

2.7.2 Toerisme en recreatie 

De gegevens van het voorgaande Beheerplan (d.d. 2010) die niet konden worden bijgewerkt, werden opnieuw 
in aanmerking genomen. In dit deel werd rekening gehouden met het BWR van 25/09/08 tot bepaling van de 
integrale voorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en -installaties. 

In 2010 werd het aantal in Wallonië aanwezige toeristische inrichtingen (al dan niet met vergunning) op vrijwel 
5 400 eenheden geschat. Uit geografisch oogpunt zijn de meeste toeristische inrichtingen gelegen ten zuiden 
van de Samber- en Maasgleuf. De totale vuilvracht geproduceerd door deze toeristische inrichtingen wordt 
geschat op nagenoeg 190 000 inwonersequivalenten (IE). 

In Wallonië tekent het Maasdistrict (meer bepaald het deelstroomgebied van de Ourthe) het grootste aandeel 
vuilvracht op afkomstig van toeristische activiteiten. 

In tegenstelling tot het Waalse deel van het Scheldedistrict waar de toeristische inrichtingen homogeen over 
het gehele grondgebied zijn verspreid, stellen wij in het Waalse deel van het ISGD van de Maas verschillende 
trends vast. Zo onderscheiden wij vier grote gebieden die hogere waarden optekenen in termen van potentiële 
IE geproduceerd door het toerisme: 

 De Maasvallei en meer bepaald de Boven-Maas; 

 De Beneden-Semois; 
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 De vallei van de Ourthe; 

 De Boven-Lesse. 

Algemeen beschouwd, produceren twee categorieën van toeristische inrichtingen de grootste vuilvracht: de 
campings en de inrichtingen voor plattelandstoerisme. 

In Wallonië zijn sommige toeristische inrichtingen op het collectief rioolwaterzuiveringsnet aangesloten en 
andere niet. Sommige waterlichamen kunnen in het bijzonder aangetast zijn door belastingen uit puntbronnen 
afkomstig van toeristische activiteiten. 

In 2010 werd 55% van de potentiële IE geproduceerd door toeristische inrichtingen die niet op een bestaand 
rioolstelsel waren aangesloten (of die op een rioolstelsel waren aangesloten dat op zijn beurt echter niet op 
een bestaande en/of operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie was aangesloten); deze IE werden in theorie 
dus niet gezuiverd. 

 Aantal inrichtingen: 5 390 (waarvan 421 campings), 

 Totaal aantal inwonerequivalenten toegekend aan toerisme: 187 044 (waarvan 38% afkomstig van de 
campings). 

 

Figuur 12: Relatieve aandelen van de IE geproduceerd per type toeristische inrichting - Bronnen: 
CGT; DGO3 (2010) 

De volgende tabel geeft voor 2010 het aantal toeristische inrichtingen weer, het totaal relatief aandeel van de 
geproduceerde potentiële IE en het aandeel van de gezuiverde vuilvracht: 

District Aantal Geproduceerde IE  % gezuiverde IE 

Wallonië 5 390 187 044 44,6% 

Maas 87,8% 89,3% 38,6% 

Schelde 10,4% 9,4% 5,2% 

Rijn 1,6% 1,1% 0,6% 

Seine 0,23% 0,2% 0,1% 

Tabel 23:  Gegevens betreffende de toeristische inrichtingen - Bronnen: CGT ; DGO3 (2010) 

Wallonië telt een aantal zwemzones (37 in 2015) en in sommige deelstroomgebieden (Lesse, Ourthe, Semois-
Chiers) wordt de kajaksport frequent beoefend. Deze beide activiteiten kunnen de stroomgebieden van de 
betrokken oppervlaktewaterlichamen plaatselijk en tijdelijk heel wat belasten, vooral dan tijdens de zomer. Zie 
voor meer gedetailleerde informatie per deelstroomgebied de begeleidende documenten "Inventarisatie per 
deelstroomgebied". 
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2.8 Berekening van de inspanningen die de belangrijkste 
activiteitensectoren moeten leveren om de goede toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen te kunnen bereiken 

2.8.1 Woord vooraf 

Wanneer de belastingen van de watervoorraad door de verschillende verontreinigingsbronnen niet in 
overeenstemming is met de gestelde doelen, moet voorafgaande aan de selectie van de maatregelen tot 
vermindering van deze belastingen: 

1. de overmatige inbreng van nutriënten worden gekwantificeerd. Deze overmatige inbreng wordt, 
verkeerdelijk, GAP genoemd; 

2. de GAP over de verschillende verontreinigingsbronnen worden verdeeld. Zo wordt aan elke 
verontreinigingsbron een verminderingsinspanning toegekend. Deze inspanningen stemmen overeen 
met de uitvoering van specifieke maatregelen. 

2.8.2 De kwantificering van de Gap 

2.8.2.1  DEF IN I TI E  

De gap wordt gedefinieerd als de overmatige inbreng van nutriënten tussen de gemeten waterkwaliteit voor 
een specifieke parameter en de voor deze parameter bepaalde doelen. 

2.8.2.2  BER E KE NI NG VA N DE BR U TOGAP S  

In de praktijk heeft het Waals Gewest de gap als volgt gekwantificeerd: 

Gap = Gemeten concentratie x Mediaan debiet – Normwaarde x Mediaan debiet 

 = "Geschatte" vuilvracht – "Toegestane" vuilvracht 

 

Waarbij: 

 De gemeten concentratie wordt berekend op basis van de gegevens geleverd door het meetnet voor 
de monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater voor de periode 2008 tot 2013. In de praktijk 
betreft dit meestal het gemiddelde van de 90-percentielwaarden min de maximale waarde van de 
jaarlijkse concentraties27.  

 De waarde van de norm verwijst naar de vastgestelde concentratie28 om het doel te bereiken (in casu 
de goede toestand29).  

                                                                 
27 

 Voor de chloriden en de sulfaten is dat het gemiddelde van de jaarlijkse gemiddelden, wat overeenstemt met de 
bepaling van de norm.  

28
  Bijlage III van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2012 betreffende de identificatie, de 

karakterisering en de vaststelling van de ecologische toestandsdrempels die van toepassing zijn op de 
oppervlaktewaterlichamen en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. 
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 Het mediaan debiet (in m³/s) over de periode 2008-2013 werd voor elk waterlichaam berekend met 
het PEGASE-simulatiemodel.  

Zo wordt de hoeveelheid vuilvracht geschat die moet worden verminderd zodat elk oppervlaktewaterlichaam 
voor alle macroverontreinigende parameters zijn streefdoel kan bereiken. 

2.8.2.3  BER E KE NI NG VA N DE N E T TOGAP S  

 

Om de nettogap en de specifieke vuilvracht van de stroomopwaartse waterlichamen te berekenen, wordt de 
geschatte vuilvracht van de stroomopwaartse waterlichamen afgetrokken van de geschatte vuilvracht van de 
stroomafwaartse waterlichamen. 

De waterlichamen met een te specifieke configuratie of een stroomopwaarts waterlichaam waarvan de 
waarden niet voldoende zijn bekend, werden bij de berekening van de gap niet in aanmerking genomen. 

2.8.3 Weergave van de gaps 

2.8.3.1  NET TOGAP S (KG/D)  

De kaarten geven de waterlichamen weer met de grootste gaps. 

  

Kaart 1:  Nettogap (kg/d) in totaal stikstof en totaal fosfor voor Wallonië - Bron: SPW, DGO3, DESu 
(2015) 

 

                                                                                                                                                                                                        
29 

 Aangezien op de stuwmeren geen normen van toepassing zijn, werden zij voor de berekening van de gaps niet in 
aanmerking genomen.  
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2.8.4 Verdeling van de GAP  

2.8.4.1  KWAN TI F IC ER I NG VA N DE  VER MI NDER ING S IN SP A NN I NG  

Het percentage van de inspanning die voor elke macroverontreinigende stof per waterlichaam moet worden 
geleverd, wordt berekend als de verhouding van de nettogap tot de specifieke vuilvracht van het waterlichaam: 

              
         

                      
      

  

Kaart 2:  Percentage van de te leveren inspanning in totaal stikstof en totaal fosfor voor Wallonië - 
Bron: SPW, DGO3, DESu (2015) 

2.8.4.2  VER DEL ING  VAN DE VER MI NDER ING S I NSP A NN IN G  

De verdeling naar rato van de emissies 

Met het PEGASE-simulatiemodel konden voor elke verontreinigingsbron (industrie, landbouw en stedelijk 
afvalwater) de totale stikstof- en fosforstromen worden gekwantificeerd die in de waterlopen worden geloosd. 

Specifieke vuilvracht = Stromen stad + Stromen landbouw + Stromen industrie 

In het geval van koolstof, heeft PEGASE een simulatie gedaan van de directe stromen afkomstig van de 
industrie en de stad, de totale stromen uit diffuse bronnen door uitspoeling (d.w.z. voor het gehele 
landgebruik, landbouw inbegrepen) en de stromen afkomstig van landbouwhuisdieren. 

De relatieve bijdrage van elke verontreinigingsbron wordt dan gebruikt als verdeelsleutel van de nettogap.  

Vandaar:  

 Inspanningsaandeel toegewezen aan het stedelijk afvalwater (in kg) = (Stromen stad / Specifieke 
vuilvracht) * nettogap 

 Inspanningsaandeel toegewezen aan de industrie (in kg) = (Stromen industrie / Specifieke vuilvracht) * 
nettogap 

 Inspanningsaandeel toegewezen aan de landbouw (in kg) = (Stromen landbouw / Specifieke vuilvracht) * 
nettogap 

Met dien verstande dat de specifieke inspanning voor elke verontreinigingsbron als volgt wordt berekend: 

 Stedelijke inspanning (in %) = Inspanningsaandeel toegewezen aan het stedelijke afvalwater / 
stedelijke stromen 
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Deze verdeling bepaalt dus een verminderingsinspanning naar rato van de door de verontreinigingsbron 
geproduceerde vuilvracht. Deze verdeling sluit volledig aan bij het beginsel van "de vervuiler betaalt".  

Deze taak werd uitgevoerd voor de veranderingen: 

 stikstofhoudende stoffen via een berekening op basis van de totale stikstof (som van stikstof in de 
vorm van Kjeldahl-stikstof, nitraten en nitrieten); 

 fosforhoudende stoffen op basis van de totale fosfor; 

 organische en oxideerbare stoffen op basis van koolstof. 

Verdeling naar rato van het milieueffect 

Na de individuele opheffing van elke verontreinigingsbron (elke opheffing van een verontreinigingsbron wordt 
uitgevoerd op schaal van Wallonië) kon op basis van de simulatie van een specifiek scenario in PEGASE de 
verbetering in SEQ-eau-indexpunten worden gekwantificeerd. Op basis van deze resultaten kan de impact van 
een verontreinigingsbron ten opzichte van andere verontreinigingsbronnen worden gekwantificeerd.  

De totale potentiële milieuwinst = Winst zonder verontreinigingsbronstedelijk afvalwater + Winst zonder 
verontreinigingsbron landbouw + Winst zonder verontreinigingsbron industrie. 

Bijgevolg kan, bijvoorbeeld, op basis van deze verdeling de inspanning toegewezen aan de verontreinigingsbron 
landbouw als volgt worden berekend: 

Inspanningsaandeel toegewezen aan de landbouw (in kg) = (Winst zonder verontreinigingsbron landbouw / Totale 
potentiële milieuwinst) * nettogap 

Nogmaals met dien verstande dat de specifieke inspanning voor elke verontreinigingsbron als volgt wordt 
berekend: Stedelijke inspanning (in %) = Inspanningsaandeel toegewezen aan het stedelijke afvalwater / 
stedelijke stromen  

Individueel beschouwd, sluit deze verdeling aan bij het beginsel van de optimale inspanning: de inspanningen 
worden gevraagd voor de verontreinigingsbronnen die het beste milieueffect optekenen.  

Met echter een duidelijke beperking: de inspanning kan wel eens groter zijn dan de geproduceerde vuilvracht.  

Bijvoorbeeld, indien het stedelijk afvalwater en de landbouw een verbeteringspotentieel vertegenwoordigen 
van 50% terwijl 90% van de vuilvracht afkomstig is van de landbouw, is het mogelijk dat bij berekening de 
inspanning te leveren voor het stedelijk afvalwater groter is dan 100%.  

Verdeling naar rato van de emissies en van het milieueffect  

Om voordeel te trekken uit het beste van beide verdeelsleutels kan een combinatie ervan een mogelijke 
oplossing zijn. Dit om de voorbarige vaststelling te vermijden van een limietpercentage voor de vermindering 
boven welk de toegewezen inspanning aan een verontreinigingsbron automatisch op de andere 
verontreinigingsbronnen wordt overgeheveld. 

De verminderingsinspanning is dus evenredig, enerzijds aan de door de verontreinigingsbron geproduceerde 
vuilvracht en anderzijds aan de opgetekende verbetering van de waterkwaliteit in het geval van simulaties waar 
de lozingen door de verontreinigingsbron afwezig zijn. 

De te verminderen vuilvracht werd in verhouding gebracht tot de door de verontreinigingsbronnen 
geproduceerde vuilvracht zodanig dat de relatieve inspanning in een percentage wordt uitgedrukt. 

deze taak werd uitgevoerd voor de veranderingen: 

 stikstofhoudende stoffen via een berekening op basis van de totale stikstof (som van stikstof in de 
vorm van Kjeldahl-stikstof, nitraten en nitrieten); 

 fosforhoudende stoffen op basis van de totale fosfor; 

 organische en oxideerbare stoffen op basis van koolstof. 
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Uiteraard berusten de resultaten die uit deze methode voortvloeien op de huidige kennis van zaken en 
inventarissen. Wijzigingen in de toekomst zijn niet uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de methodologische 
principes. 

Het staat echter vast dat deze resultaten bijdragen tot een objectieve en gestandaardiseerde benadering van 
de belastingen, alsook van de inspanningen die per verontreinigingsbron moeten worden geleverd. Van nature 
behoort deze informatie, zonder een wondermiddel te zijn, tot de strategische hulpmiddelen die ter 
beschikking van de deskundigen worden gesteld. 

  

 

 

Kaart 3:  Percentage van de te leveren inspanning per verontreinigingsbron - Bron: SPW, DGO3, 
DESu (2015) 
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Kaart 4:  Percentage van de te leveren inspanning per verontreinigingsbron - Bron: SPW, DGO3, 
DESu (2015) 

2.9 Impact van klimaatverandering op het waterbeheer 

De wetenschappers zijn het er unaniem over eens: het klimaat verandert en wij moeten op de gevolgen ervan 
kunnen anticiperen en die ook kunnen beheren om de kosten van de schade te beperken. 

Uit een analyse van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gepubliceerd eind januari 201630, blijkt dat 
2015 op wereldniveau het warmste jaar is dat ooit werd gemeten: met 0,76 °C boven het gemiddelde van de 
periode 1961-1990 heeft de gemiddelde temperatuur aan de oppervlakte van de aarde alle voorgaande 
records met een ruime marge gebroken. Voor de eerste keer lagen de temperaturen in 2015 ongeveer 1 °C 
boven die van het pre-industriële tijdperk. Bovendien vallen 15 van de 16 warmste jaren in onze 21e eeuw. 
2011-2015 is de warmste vijfjarige periode ooit gemeten en bevestigt daarmee deze langetermijntrend. 

Op Belgisch niveau wijst het KMI in zijn laatste verslag (Oog voor het klimaat 201531) dat sinds 1830 de 
gemiddelde jaartemperatuur in ons land al met 2 graden is gestegen. De stijgende trend is ook waarneembaar 
op de minimale en maximale temperatuurscurven. 

                                                                 
30

  Communiqué van de Wereld Meteorologische Organisatie van 25 januari 2016: "de WMO bevestigt: 2015 is het 
warmste jaar ooit gemeten" beschikbaar via https://www.wmo.int/media/fr/content/l%E2%80%99omm-confirme-
2015-est-lann%C3%A9e-la-plus-chaude-jamais-enregistr%C3%A9e  

31
  KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut van België), Oog voor het Klimaat 2015, beschikbaar via 

http://www.meteo.be/meteo/download/nl/19791513/pdf/vigilance_climatique_IRM_2015_WEB_NL_BAT.pdf  

https://www.wmo.int/media/fr/content/l%E2%80%99omm-confirme-2015-est-lann%C3%A9e-la-plus-chaude-jamais-enregistr%C3%A9e
https://www.wmo.int/media/fr/content/l%E2%80%99omm-confirme-2015-est-lann%C3%A9e-la-plus-chaude-jamais-enregistr%C3%A9e
http://www.meteo.be/meteo/download/nl/19791513/pdf/vigilance_climatique_IRM_2015_WEB_NL_BAT.pdf
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Figuur 13: Evolutie van de gemiddelde jaartemperatuur in Brussel-Ukkel sinds het begin van de 
regelmatige metingen in 1833 (Bron: KMI

32) 

 

Hoewel de trend op niveau van de jaartotalen van de neerslag minder significant is, wordt rond de jaren 1910 
een statistische stijging van 7% opgetekend. Op seizoensniveau vertonen de winter- en zomerneerslag rond 
1910 en 1965 een opmerkelijke stijging.  

En wat met de onweersbuien, zijn die frequenter en/of intenser geworden? Uit de klimatologische tijdsreeksen 
blijkt geen significante statistische evolutie maar in de afgelopen jaren tekent zich echter een stijgende trend 
op. Het is dus nog te vroeg om statistische conclusies te trekken, maar de waarnemingen in de komende jaren 
zullen ons misschien toelaten om deze visie te herzien. 

Wat het klimaat in de toekomst betreft, heeft een recente studie33 op basis van klimaatvoorspellingen 
getrokken uit Europese modellen, de gevolgen van klimaatverandering voor het Waals Gewest op verschillende 
tijdshorizonten (2030, 2050 en 2085) beoordeeld. 

Het komt niet als een verassing dat een algemene (tijdshorizonten, seizoenen, regio's) temperatuurstijging 
wordt aangekondigd (volgens de voorspellingen van 2 tot 4 °C tegen 2085). Hoewel de evolutie van de 
jaartotalen van de neerslag niet duidelijk is (sommige voorspellingen wijzen op een daling en andere op een 
stijging), zijn de voorspellingen het erover eens dat het seizoenskarakter van de neerslag meer uitgesproken zal 
zijn: steeds drogere zomers en steeds nattere winters. De episodes van overvloedige onweersbuien zullen 
frequenter zijn (intensivering van de neerslag). 

Hoewel Wallonië dankzij de capaciteit van zijn grondwaterlagen goed in water is bevoorraad, zijn de grote 
rivieren die door Wallonië lopen (meer bepaald de Maas) regenrivieren. Met andere woorden, terwijl in 
regenperioden het overstromingsrisico kan toenemen, kan de beperkte neerslag in droge zomers daarentegen 
problemen met zich meebrengen verbonden aan de laagwaterstanden. Zo zou bijvoorbeeld de samenvoeging 
van de algemene temperstuurstijging en de mindere beschikbaarheid van koelwater een impact kunnen 

                                                                 
32  KMI (2016) "Klimatologisch overzicht van 1015 - Weer een warm jaar" artikel online geplaatst op 15 

februari 2016, beschikbaar via http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66940-Artikels.html?view=25246729  

33
  ECORES, TEC Conseil, 2011. L’adaptation au changement climatique en Région wallonne, disponible via 

http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/78-etude-regionale  

http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66940-Artikels.html?view=25246729
http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/78-etude-regionale
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hebben op de koeling van de kerncentrales. Dit risico van meer uitgesproken laagwaterstanden blijkt trouwens 
uit de resultaten van het Europese AMICE-project34. 

Op niveau van de waterbronnen, betreffen de waargenomen impacts in de eerste plaats een stijging van de 
verontreiniging van het grondwater door een grotere aandrijving en uitspoeling van stikstof verbonden aan de 
verandering van de neerslag. 

De verontreiniging van het oppervlaktewater zal door meer frequente overstromingen en afvloeiingen 
eveneens worden verergerd. In drogere perioden daarentegen zal in de waterlopen een concentratie kunnen 
optreden van verontreinigende stoffen uit puntbronnen. Ten slotte kan vanwege de lagere debieten en de 
hogere temperaturen ook een daling worden verwacht van het verzadigingsgehalte van opgeloste zuurstof.  

Deze vaststellingen versterken des te meer de nodige te nemen maatregelen om de goede toestand van de 
waterlichamen in Wallonië te bereiken. 

Om deze impacts op de waterbronnen verder te verduidelijken en aanbevelingen op te stellen inzake de 
aanpassing aan klimaatverandering, neemt paragraaf 7.3.8. van hoofdstuk 7 betreffende het 
maatregelenprogramma een maatregel op voor een verbetering van de kennis van de impact van 
klimaatverandering op het waterbeheer (de gedetailleerde steekkaart 0590_02 is beschikbaar op 
eau.wallonie.be).  

 

                                                                 
34

  Europees AMICE-project (2009-2013) gefinancierd door het INTERREG 4B NWE-programma (Noordwest Europa) van de 
Europese Unie: http://www.amice-project.eu/fr/amice-project.php?refaction=6  

http://www.amice-project.eu/fr/amice-project.php?refaction=6
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3 Vermelding en kaarten van de beschermde gebieden 

De kaderrichtlijn water bepaalt dat de lidstaten een register moeten bijhouden van alle te beschermen 
gebieden waarop bepalingen van specifieke communautaire wetgeving van toepassing zijn. 

De inhoud van het register van de beschermde gebieden is bepaald in artikelen 6 en 7 en in bijlage IV van de 
kaderrichtlijn Water. De beschermde gebieden omvatten zowel bijzondere geografische gebieden (kwetsbare 
zones, kwetsbare gebieden, NATURA 2000-gebieden, enz.) als waterlichamen gebruikt voor de winning van 
drinkwater en/of in de toekomst voor dit gebruik voor te behouden.  

3.1 Gebieden aangewezen voor de bescherming van de voor 
menselijke consumptie bestemde waterwinningen 

Bewust van het belang om zowel een aangepaste bescherming te bieden als een harmonisatie van de 
drinkwaterwingebieden, hebben de bevoegde gewestelijke autoriteiten sinds 1990 nuttige reglementen 
ingevoerd die op dit gebied op de kaderrichtlijn Water (artikel 7.3) hebben geanticipeerd, alsook op de 
dochterrichtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en 
achteruitgang van de toestand. 

Deze laatstgenoemde richtlijn betreft de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging door 
gevaarlijke stoffen en beoogt de inbreng in het grondwater van de meest gevaarlijke stoffen te vermijden en 
van de andere stoffen te beperken om de gevolgen te minimaliseren die schadelijk zijn voor de gezondheid van 
de mens of voor de waterbevoorrading, die nefaste effecten hebben op de natuurlijke hulpbronnen en 
aquatische ecosystemen of die de andere rechtmatige gebruiksfuncties van het water belemmeren.  

Overeenkomstig artikelen D.171, D.172 en D.175 van het Waterwetboek, moeten rond de 
drinkwaterwinningen in een vrije waterlaag preventiegebieden worden afgebakend. 

Meer bepaald voorzien de bepalingen van artikelen R.154 tot R.173 van het Waterwetboek in 4 
beschermingsniveaus van de drinkwaterwinningen uit grondwater naarmate men zich van de waterwinning 
verwijdert: 

 "Waterwingebied of gebied I": geografisch gebied waar de oppervlakte-inrichtingen voor de 
waterwinning geïnstalleerd zijn; 

 "Preventiegebied of gebied II": geografisch gebied (bepaald op basis van de verplaatsingstijd van het 
grondwater) waar elke verontreinigende stof de waterwinning kan binnendringen zonder dat die stof 
voldoende kan worden afgebroken of opgelost en zonder dat die stof doeltreffend kan worden 
teruggewonnen. De maatregelen onderscheiden het gebied IIA (verplaatsingstijd van minder dan 24 
uur) en het gebied IIB (verplaatsingstijd van minder dan 50 dagen); 

 "Toezichtgebied of gebied III": geografisch gebied waar het stroomgebied (of een deel ervan) en het 
deelstroomgebied (of een deel ervan) gelegen zijn voor de voeding van een bestaand of eventueel 
waterwingebied. 
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Figuur 14:  De verschillende beschermingsgebieden van een grondwaterwingebied 

De bepalingen van artikelen 147 tot 149 van het Waterwetboek voorzien in 2 beschermingsniveaus van de 
drinkwaterwinningen uit oppervlaktewater naarmate men zich van de waterwinning verwijdert:  

 "Waterwingebied of gebied I"; 

 "Preventiegebied of gebied II"; 

3.1.1 Rol van de Sociéte Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) 

Vóór de oprichting van de SPGE (in 1999), was de opdracht voor de bescherming van de drinkwaterwinningen 
als volgt gestructureerd: 

 voor de bescherming van de waterwinningen waren de drinkwaterproducenten onderworpen aan een 
"gewestelijke bijdrage" van 0,0744 € /geproduceerde m³; 

 het Gewest zorgde voor de bescherming en de financiering van de waterwinningen. 

Vervolgens heeft de Waalse Regering, in overleg met de openbare producenten van voor menselijke 
consumptie bestemd water, de SPGE belast met de bescherming van de drinkwaterwingebieden (Artikel D.332, 
§ 1 van het waterwetboek) 

Deze opdracht omvat de uitvoering van studies voor de afbakening van de beschermingsgebieden alsook de 
planning en uitvoering van de nodige acties in samenwerking met de eigenaars van de waterwinningen.  

Hiertoe sluit de SPGE met de drinkwaterproducenten een dienstencontract voor de bescherming van de 
waterwinningen. 

Dit contract is een overeenkomst krachtens welke de SPGE, tegen vergoeding, de bescherming verzekert van 
de drinkwaterwinningen. Het contract wordt gesloten voor een looptijd van 20 jaar, gedekt door 4 aanhangsels 
van 5 jaar. 

Dit contract voorziet in de volgende verplichtingen voor elk van de partijen: 

 de producenten betalen aan de SPGE een "contractuele" bijdrage van 0,0744 € /geproduceerde m³ 
water bestemd voor de financiering van de maatregelen ter bescherming van de waterwinningen. 

 de SPGE financiert de door de producenten voorgestelde maatregelen ter bescherming van de 
drinkwaterwinningen (studies en acties). 
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De SPGE komt financieel tussen: 

 in de kosten van de studies voor de afbakening van de gebieden; 

 in de kosten van de inventaris van de beschermingsmaatregelen die vóór de indiening van de 
gebiedsontwerpen moet worden opgesteld; 

 in de kosten van de dringende maatregelen genomen door de producenten ter preventie en beperking 
van verontreinigingsrisico's van de grondwaterlagen; 

 in de kosten van de uitgevoerde acties in de bij besluit goedgekeurde preventiegebieden, 
overeenkomstig artikel D.174 van het decreetgevend deel van het Waterwetboek. 

De drinkwaterproducenten/-distributeurs nemen in hun jaarlijkse productie- en distributiekosten de kosten op 
voor de bescherming van de waterwinningen (bedrag van de aan de SPGE betaalde bijdrage). Deze worden 
vervolgens doorberekend in de factuur van de gebruikers via de CVD (reële kostprijs distributie ). 

De Waalse Administratie blijft echter bevoegd voor de financiering van de studies en werken van de 
preventiegebieden van de drinkwaterwinningen die niet bestemd zijn voor de openbare watervoorziening 
(ertstankers en brouwerijen) alsook voor de waterwinningen van openbare producenten die geen 
dienstencontract met de SPGE hebben gesloten (van de vijftigtal open bare producenten in Wallonië betreft dit 
alleen de gemeente Amel). 

3.2 Waterlichamen aangewezen als recreatiewater, inclusief de 
zwemzones 

Wallonië heeft officieel 37 zwemzones aangewezen (BWR van 24/07/2003, van 27/05/2004, van 29/06/2006, 
van 14/03/2008, van 12/07/2012 en van 13/03/2014) en organiseert de controle van de bacteriologische 
kwaliteit van deze zones in het badseizoen dat officieel loopt van 15 juni tot 15 september. In de praktijk 
varieert het badseizoen of de effectieve beoefening van het zwemmen, naargelang de weersomstandigheden.  

Zwemmen kan risico's inhouden voor de gezondheid van de mens wanneer de waterkwaliteit aangetast is door 
een verontreiniging. Het grootste risico is de verontreiniging van het water door fecale micro-organismen van 
menselijke of dierlijke oorsprong waarvan het inslikken maag- en darmstoornissen kan veroorzaken. 

De verontreinigingsbronnen van zwemwater zijn veelvuldig, zoals het slecht functioneren van de collectoren en 
zuiveringsinstallaties van afvalwater, een lozing van niet-gezuiverd water of nog grazend vee stroomopwaarts. 
De belangrijkste oorzaken van veranderingen van de zwemwaterkwaliteit in Wallonië houden verband met 
regenweer dat de inbreng van kiemen bevordert door afvloeiend water of door het overlopen van de 
stormbekkens.  

Om alle verontreinigingsbronnen te identificeren die de zwemwaterkwaliteit kunnen aantasten, werd voor elke 
locatie een zwemwaterprofiel opgesteld. Dit profiel wordt regelmatig bijgewerkt. De frequentie van de 
bijwerking is afhankelijk van de zwemwaterkwaliteit.  

Overigens werden stroomopwaarts van de zwemzones beschermingsgebieden aangewezen 
("strooopwaartszones"); deze beschermingsgebieden bestrijken het gehele waterwegennet of een deel ervan 
stroomopwaarts van de zwemzone. Om de waterkwaliteit van de zwemzones te verzekeren, kunnen indien 
nodig binnen de stroomopwaartszones aanvullende maatregelen worden genomen zoals de verplichting het 
gezuiverde water te ontsmetten, de weiden af te sluiten, enz.  

De officiële zwemzones zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2006/7/EG35 van 15 
februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. Deze richtlijn is omgezet door artikelen 
R.106 tot R.116 en de bijlagen IX en XV van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. De 

                                                                 
35

  De richtlijn 2006/7/EG werd omgezet in gewestelijk recht door het BWR van 14 maart 2008 tot wijziging van Boek II 
van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en de kwaliteit van het zwemwater betreft. 
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richtlijn bepaalt de evaluatiemethode van de overeenstemming van de zwemzones, schrijft de opstelling voor 
van zwemwaterprofielen en houdt rekening met de mening van het publiek. De inwerkingtreding ervan werd 
vastgesteld op 31 december 2014. 

Sinds het badseizoen 2010 zijn de normen van deze richtlijn van toepassing in Wallonië. Zij betreffen de 
microbiologische parameters "Intestinale enterokokken" en "Escherichia coli". Sinds het badseizoen 2011 
worden in de zwemzones van het type meer en vijver de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën beoordeeld 
zoals voorgeschreven door de richtlijn. 

3.3 Kwetsbare gebieden in termen van nutriënten 

3.3.1 Kwetsbare gebieden 

Overeenkomstig de richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, werden in termen van 
nutriënten (stikstof en fosfor) kwetsbare gebieden aangewezen. 

Een oppervlaktewater wordt als kwetsbaar aangewezen: 

 indien wordt vastgesteld dat het eutroof is of eutroof zou kunnen worden indien geen beschermende 
maatregelen worden genomen; 

 indien het oppervlaktewaterlichaam bestemd voor de winning van drinkwater een hogere 
nitraatconcentratie zou kunnen bevatten dan de normen indien geen maatregelen worden genomen; 

 indien het water een hoger zuiveringsniveau moet ondergaan om aan de eisen van andere Europese 
richtlijnen te voldoen. 

Sinds 17 februari 2001 is het gehele Waalse grondgebied aangewezen als kwetsbaar gebied, te weten de 4 
Waalse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Seine, de Schelde en de Rijn. 

Bijgevolg moeten alle agglomeraties met 10 000 IE en meer uitgerust zijn met een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een tertiaire behandeling van het afvalwater om aan de lozingsnormen van 
stikstof en fosfor in de waterlopen te voldoen. 

3.3.2 Kwetsbare zones 

In het kader van de bestrijding van verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen heeft de 
Europese Unie in 1991 de Nitraatrichtlijn aangenomen (91/676/EEG). Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten op 
basis van drie criteria zogenaamde "kwetsbare" zones moeten aanwijzen. 

 de gebieden waar het oppervlaktewater nitraatconcentraties van meer dan 50 mg/l bevat of zou kunnen 
bevatten indien geen aangepaste maatregelen worden genomen; 

 de gebieden waar het grondwater nitraatconcentraties van meer dan 50 mg/l bevat of zou kunnen 
bevatten indien geen aangepaste maatregelen worden genomen; 

 de gebieden die de natuurlijke zoetwatermeren, andere zoetwaterlichamen, estuaria, kustwateren en 
zeewater voeden die aan eutrofiëring onderhevig zijn of zouden kunnen zijn indien geen aangepaste 
maatregelen worden genomen; 

De aanwijzing van deze kwetsbare zones houdt de uitvoering in van specifieke actieprogramma's die tot doel 
hebben de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen; Deze programma's 
bevatten maatregelen zoals: 

 het verbod op de spreiding van stikstofhoudende meststoffen (minerale en organische ) in sommige 
perioden van het jaar; 
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 de noodzaak de opslagcapaciteit van de tanks voor dierlijk mest dienovereenkomstig aan te passen; 

 de beperking van de maximale hoeveelheden spreidbare organische stikstof, vastgesteld op een 
normatieve waarde van 170 kg organische stikstof per hectare. 

Wallonië heeft alle geschikt geachte maatregelen opgenomen in het Programma voor duurzaam stikstofbeheer 
in de landbouw (PGDA). Dit Programma werd voor het gehele Waalse grondgebied aangenomen en niet alleen 
voor de kwetsbare zones zoals voorgeschreven door de Europese wetgeving. 

Een aantal meer dwingende maatregelen zijn uitsluitend in de kwetsbare zones van toepassing. Wallonië heeft 
deze zones tussen 1994 en 2013, datum van de laatste uitbreiding, geleidelijk aan aangewezen en uitgebreid. 

Alle aangewezen kwetsbare zones bestrijken een oppervlakte van 9 596 km² (of nagenoeg 57% van het Waalse 
grondgebied) en 91% van de gewonnen grondwatervolumes voor de openbare watervoorziening. 

3.4 Gebieden aangewezen als beschermingsgebied van de habitats en 
de soorten 

3.4.1 NATURA 2000-gebieden 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden van erfgoedbelang. Deze gebieden zijn aangewezen 
op basis van twee Europese richtlijnen, de richtlijn 79/409/EG inzake het behoud van de vogelstand, en de 
richtlijn 92/43/EEG, de Habitatrichtlijn of de Flora-Fauna-Habitatrichtlijn genoemd. De eerste richtlijn betreft 
alleen de vogels terwijl de tweede richtlijn een brede waaier van dieren en plantensoorten alsook habitats of 
milieus betreft. Deze twee richtlijnen bepalen algemene beschermingsstatussen van de soorten en habitats op 
het gehele Europese grondgebied (verbod om sommige dieren- en plantensoorten te vernietigen en te storen, 
het gereglementeerde onttrekken van specimens, enz.). Zij vullen ook de wettelijke bescherming aan door de 
aanwijzing van gebieden waar specifieke maatregelen essentieel zijn om de ontwikkeling of instandhouding op 
lange termijn van levensvatbare populaties of nog om het voortbestaan van opmerkelijke habitats of 
ecosystemen in hun oorspronkelijke staat van instandhouding te verzekeren. 

Sinds 2 april 1979 bepaalt de Europese richtlijn 79/409/EEG (vervangen door de richtlijn 2009/147/CE) de 
afbakening van speciale beschermingszones (SBZ) om het voorbestaan en de voortplanting van bijzonder 
kwetsbare soorten op Europees niveau te verzekeren (de soorten vermeld in Bijlage I van deze richtlijn). 

Het betreft soorten die door uitsterven zijn bedreigd, soorten die gevoelig zijn aan bepaalde wijzigingen van 
hun habitat(s), zeldzame soorten of andere soorten die vanwege het specifieke kenmerk van hun habitat een 
bijzondere aandacht vereisen. 

De richtlijn 92/43/EEG bepaalt op haar beurt speciale instandhoudingszones (SIZ) op basis van een lijst van 
habitats (Bijlage I van de richtlijn) en soorten (Bijlage II van de richtlijn) waarvan de instandhouding prioritair is 
vanwege het feit dat zij op Europees niveau aan verschillende soorten bedreigingen zijn blootgesteld. De 
selectie van de gebieden wordt uitgevoerd op basis van standaard selectiecriteria (bepaald in Bijlage III van de 
richtlijn) zoals: de representativiteit van het type natuurlijke habitat, haar ecologische kwaliteit (met de 
integratie van herstelmogelijkheden), de omvang en dichtheid van de populatie van de soort, de kwaliteit van 
het gebied voor de instandhouding van de bedoelde soort (met de integratie van herstelmogelijkheden) en zijn 
mate van isolatie ten opzichte van het natuurlijke verspreidingsgebied van de populatie. 

De SBZ en de SIZ bepalen twee gehelen van gebieden waarvan de bescherming en het beheer met de 
doelstellingen van de twee richtlijnen moeten overeenstemmen. Deze gebieden komen in aanmerking voor de 
status van gebied van communautair belang (GCB). De GCB zijn gebieden geselecteerd op basis van de lijsten 
opgesteld door de lidstaten en die op significante wijze bijdragen tot: 

 de instandhouding of het herstel van de bedoelde habitats en soorten in een gunstige staat van 
instandhouding; 
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 de coherentie met de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de NATURA 2000-gebieden; 

 de instandhouding van de biologische diversiteit van de betrokken biogeografische regio's. 

De invoering van het NATURA 2000-netwerk zoals bepaald in de Habitatrichtlijn omvat 3 fasen: 

 fase 1: opstelling van de nationale lijsten van de in aanmerking komende gebieden; 

 fase 2: aanwijzing van de gebieden van communautair belang (GCB); 

 fase 3: lokale aanwijzing van de speciale instandhoudingszones (SIZ). 

Dit proces is niet tijdsgebonden en nieuwe gebieden kunnen aan het netwerk worden toegevoegd mocht een 
soort of een habitat worden bedreigd vanwege de achteruitgang van de milieukwaliteit. 

Op Waals niveau wijst de status van "Natura 2000" zonder onderscheid op de SBZ en SIZ. 

Zodra aangewezen als GCB, genieten de Waalse Natura 2000-gebieden een geheel van algemene 
beschermingsmaatregelen zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende 
de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties 
die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk. Zij genieten eveneens een bescherming via het Waals 
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (CWATUPE), onder meer 
overeenkomstig artikelen 84, 12° en 452/27. Zo ook nemen de bekendmakingsprocedures voor de 
milieuvergunningen, de unieke vergunningen en de stedenbouwkundige vergunningen de 
Natura 2000-gebieden in aanmerking. 

De 240 in Wallonië aangewezen Natura 2000-gebieden bestrijken ongeveer 221 000 ha, of 13% van het 
gewestelijk grondgebied. 

De wettelijke bescherming van de gebieden zal ten volle van kracht zijn vanaf het moment dat de Waalse 
Regering een besluit aanneemt tot bepaling van de beheerdoelstellingen op gewestelijk niveau en op niveau 
van de gebieden. Voor elk Natura 2000-gebied zal het besluit onder meer de soorten en de natuurlijke habitats 
moeten aanwijzen alsook de toe te passen bijzondere maatregelen voor hun instandhouding. Deze bijzondere 
maatregelen zijn opgenomen in het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de 
beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot 
bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn. 

Voor de ontwerpbesluiten van de Waalse Regering, enerzijds betreffende de instandhoudingsdoelstellingen en 
anderzijds betreffende de 240 Natura 2000-gebieden, werden tussen december 2012 en februari 2013 
openbare onderzoeken georganiseerd. Eind 2014 en half 2015 hebben de eerste analyses van de 
geformuleerde opmerkingen naar aanleiding van de openbare onderzoeken geleid tot de aanneming van de 
besluiten overeenstemmend met respectievelijk 59 en 32 gebieden. Voor de resterende gebieden worden de 
analyses van de opmerkingen voortgezet en zullen in 2016 leiden tot de aanwijzing van alle Natura 2000-
gebieden door de Waalse Regering. 

3.4.2 Wetlands van internationaal belang of de "RAMSAR-gebieden" 

De internationale conventie inzake wetlands van internationaal belang of de RAMSAR-conventie beoogt de 
instandhouding en het rationeel gebruik van de wetlands te bevorderen. 

Worden in de zin van de RAMSAR-conventie aangewezen als wetlands, gebieden bestaande uit drasland, 
veenland, turfland, natuurlijke of kunstmatige, vaste of tijdelijke waterlichamen met stagnerend, stromend, 
zoet, brak of zout water, enz. 

In België is de conventie op 4 juli 1986 in werking getreden. De 4 in Wallonië aangewezen RAMSAR-gebieden 
bestrijken ongeveer 40 000 ha, of 2,4% van het gewestelijk grondgebied. 
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4 Monitoringnetwerken 

De monitoring van de kwaliteit van de oppervlakte- en grondwaterlichamen vloeit voort uit de uitvoering van 
artikel 8 van de kaderrichtlijn Water (KRW). De details van deze uitvoering zijn het voorwerp van bijlage V van 
de richtlijn. Richtlijn 2000/90/EG, een dochterrichtlijn van de KRW, bepaalt de technische specificaties voor de 
chemische analyse en monitoring van de watertoestand.  

4.1 Oppervlaktewater 

4.1.1 Inleiding 

Regelgevende context 

De kaderrichtlijn Water heeft tot hoofddoelstelling het bereiken van de goede ecologische toestand van de 
natuurlijke waterlichamen, van het goed ecologisch potentieel van de sterk veranderde of kunstmatige 
waterlichamen en van de goede chemische toestand van de verschillende waterlichamen die de 
stroomgebieden samenstellen. Een extra doelstelling van de KRW is erop toe te zien dat de kwaliteit van deze 
waterlichamen niet achteruitgaat, inclusief de waterlichamen die al een goede toestand hebben bereikt. Voor 
de kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen wordt het begrip "ecologische toestand" vervangen door 
het begrip "ecologisch potentieel", rekening houdend met het feit dat de werking van het ecosysteem van deze 
waterlichamen nooit meer optimaal zal zijn te wijten aan de ingrijpende antropogene belastingen waaraan 
deze waterlichamen onderhevig zijn geweest.  

De monitoring heeft dus tot doel het bereiken van deze doelstellingen op niveau van het waterlichaam te 
controleren.  

De geselecteerde principes voor de opzet van de netwerken 

Bij de opstelling van de eerste cyclus Beheerplannen werd een maximaal aantal gegevens verzameld om een 
nauwkeurig beeld te hebben van de toestand van de oppervlaktewaterlichamen in Wallonië. Zo moesten eind 
2015 voor elk van de 354 oppervlaktewaterlichamen alle parameters gemeten zijn waarmee de chemische en 
ecologische toestanden kunnen worden beoordeeld. 

In het kader van de tweede cyclus Beheerplannen ligt het accent op de monitoring van de vastgestelde 
"problemen" door frequentere metingen van de parameters die de indeling in een lagere klasse tot gevolg 
hebben. Bovendien werden voor de bepaling van de chemische toestand nieuwe stoffen aan het netwerk 
toegevoegd (voorgeschreven door de richtlijn 2013/39/EG) om hun impact op de kwaliteit van de 
oppervlaktewaterlichamen te beoordelen.  

Behalve de analyses uitgevoerd in de waterkolom, wordt een biotanetwerk opgericht voor de monitoring van 
de stoffen waarvoor de richtlijnen 2008/105/EG en 2013/39/EU in deze matrix normen voorschrijven.  

Technische specificaties 

Richtlijn 2000/90/EG bepaalt de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de 
watertoestand. Zo bepaalt de richtlijn onder meer dat de toegepaste analysemethoden in het kader van de 
monitoring van de kwaliteit van de waterlichamen een bepalingsgrens opnemen van minder dan 30% van de 
overeenstemmende MKN, met tegelijkertijd de toekenning van een meetonzekerheid gelijk aan of minder dan 
50% (k=2) op niveau van deze MKN. Wanneer geen enkele methode aan deze eisen voldoet, wordt verzocht 
om de best beschikbare techniek toe te passen die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengt. 
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De tabel van bijlage 1 neemt de technische specificaties op verbonden aan de toegepaste methoden voor de 
analyse van de oppervlaktewaterkwaliteit. Bijlage 1: Technische specificaties 

4.1.2 Monitoringprogramma's  

Monitoringprogramma's 

Op niveau van de toestand- en trendmonitoring wordt een maximaal aantal kwaliteitselementen gemonitord 
(biologische, fysisch-chemische en chemische, hydromorfologische). Voor de chemische en fysisch-chemische 
elementen worden de metingen maandelijks uitgevoerd. 

Op niveau van de operationele monitoring die alleen betrekking heeft op de risicowaterlichamen, zullen de 
gemonitorde fysisch-chemische of chemische parameters/stoffen beperkt zijn tot alleen de relevante 
elementen, met een frequentie van 12 keer om de 2 jaar. Op vrijwel alle operationele monitoringlocaties zullen 
monsters worden genomen van de biologische elementen, diatomeeën en bentische macro-ongewervelden. 
Voor de macrofyten en visfauna zullen gerichte monsternemingen worden uitgevoerd, hoofdzakelijk op niveau 
van de natuurlijke waterlichamen met een ontoereikende en matige kwaliteit, alsook van de 
Natura 2000-gebieden. 

Voor de aanvullende monitoring van de waterlichamen die hun milieudoelstelling hebben bereikt, zullen alle 
fysisch-chemische of chemische parameters/stoffen verder worden gemonitord, maar minder frequent, om 
erop toe te zien dat geen enkele milieuachteruitgang is opgetreden. Minstens een keer om de 3 jaar zullen op 
nagenoeg alle aanvullende monitoringlocaties monsternemingen van de diatomeeën en bentische macro-
ongewervelden worden uitgevoerd. Op niveau van de natuurlijke waterlichamen, van de Natura 2000-gebieden 
en van het netwerk van referentielocaties zullen met een minimale frequentie van 1 keer om de 6 jaar gerichte 
monsternemingen van de macrofyten en visfauna worden uitgevoerd. Deze monitoring is ook van toepassing 
op de beschermde gebieden waar de specifieke parameters van het gebied met de reglementaire frequentie 
worden gemonitord.  

Ten slotte wordt een gerichte monitoring voor nader onderzoek uitgevoerd om de reden(en) te onderzoeken 
van het niet-bereiken van de doelstellingen maar ook om de omvang en de effecten te bepalen van accidentele 
verontreinigingen. 

De lijst van de monitoringlocaties van de kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen alsook de wijzigingen 
aangebracht aan het netwerk, zijn in de specifieke documenten van elk district beschreven. De onderstaande 
tabel geeft het overzicht weer van de verdeling van de monitoringlocaties van de kwaliteit van de 
oppervlaktewaterlichamen per monitoringtype en per deelstroomgebied. 

 
Monitoringtype 

Toestand- en 
trendmonitoring 

Operationele 
monitoring 

Aanvullende 
monitoring 

Maas Amblève 3 18 0 

Lesse 4 27 1 

Boven-Maas 6 34 0 

Beneden-Maas 6 30 2 

Ourthe 5 32 0 

Samber 5 30 2 

Semois-Chiers 5 39 1 

Vesder 2 22 1 

Schelde Dender 3 8 0 

Dijle-Gete 3 10 0 

Schelde-Leie 4 21 0 

Hene 2 18 0 

Zenne 2 12 0 
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Monitoringtype 

Toestand- en 
trendmonitoring 

Operationele 
monitoring 

Aanvullende 
monitoring 

Rijn Moezel 3 13 0 

Seine Oise 1 1 0 

 
Totaal 54 315 7 

Tabel 24:  Verdeling van het aantal monitoringlocaties van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
per monitoringtype in alle Waalse deelstroomgebieden  

Oprichting van een meetnet voor de monitoring van de concentratie van prioritaire stoffen in biota 

De wetenschappelijke kennis van het ontstaan en de effecten van de verontreinigende stoffen in het water is in 
de afgelopen jaren opmerkelijk geëvolueerd. Nu weten wij beter in welke compartimenten van het aquatische 
milieu (water, sediment of biota, hierna "matrix" genoemd) een stof waarschijnlijk kan worden teruggevonden 
en waar het dus het meest waarschijnlijk is dat de concentratie van een dergelijke stof kan worden gemeten. 
Sommige zeer hydrofobe stoffen accumuleren in biota en zijn nauwelijks op te sporen in het water, zelfs niet 
met behulp van de meest geavanceerde analysetechnieken. Voor deze stoffen bepaalt de richtlijn specifieke op 
biota toepasselijke milieukwaliteitsnormen (MKN).  

Richtlijn 2008/105/EG bepaalde al op biota toepasselijke MKN (MKNbiota) voor 3 van de 33 aangewezen 
prioritaire stoffen - hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en kwik en zijn verbindingen (concentraties 
uitgedrukt in nat gewicht in de weefsels). Richtlijn 2013/39/EU breidt deze lijst uit met 8 extra stoffen: 
gebromeerde difenylethers, fluorantheen, benzo(a)pyreen, dicofol, perfluoroctaan sulfonzuur en zijn derivaten, 
dioxinen en dioxineachtige verbindingen, Hexabroom-cyclododecaan en heptachloor en heptachloor-epoxide 
(concentraties uitgedrukt in nat gewicht in de weefsels). 

In de periode 2010-2011 werd op niveau van de 54 locaties van het "KRW"-monitoringnetwerk een eerste 
evaluatie uitgevoerd van het verontreinigingsniveau van de macro-ongewervelden en de vissen in de Waalse 
rivieren36. De resultaten voor kwik, hexachloorbenzeen en hexachloorbutadieen werden in aanmerking 
genomen om de chemische toestand van het Waalse oppervlaktewater te beoordelen. 

In het verlengde van de studie die in 2012 was voltooid, werd in 2013 in het kader van het project 
“Développement et validation du monitoring des substances prioritaires DCE sur la matrice "biotes" et 
évaluation des échantillonneurs passifs comme matrice alternative potentielle ” een meetnet opgericht voor de 
monitoring van de concentraties van prioritaire stoffen in biota. Dit project, met een looptijd van 3 jaar (2013-
2015) wordt gefinancierd door het Waalse Institut Scientifique de Service Publique (ISSeP). Het project beoogt 
hoofdzakelijk de ontwikkeling van de monitoring van de oppervlaktewaterlichamen op de "biota"-matrix. Het 
omvat diverse uit te voeren acties zoals: de selectie van de meest relevante biotasoorten (rekening houdend 
met de voorgaande studie voor de keuze van de soorten om deze verworvenheid te behouden, onder meer 
voor de trendanalyse), de uitstippeling van een monsternemingstrategie, de organisatie van de representatieve 
monsternemingen van weefsels en hun bewaring vóór analyse, en de ontwikkeling van de organische en 
minerale analyseprocedures in deze bijzondere matrix. 

De ingevoerde monitoring van de concentraties van prioritaire stoffen in biota moet worden voortgezet en op 
basis van een voldoende aantal oppervlaktewaterlichamen worden uitgevoerd om de evaluatie van de 
algemene oppervlaktewatertoestand in elk stroomgebied en deelstroomgebied toe te laten. Behalve 
hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en kwik en zijn verbindingen (concentraties uitgedrukt in nat 
gewicht in de weefsels), zal de monitoring geleidelijk aan worden uitgebreid tot de stoffen voor welke de 
richtlijn 2013/39/EU eveneens op biota toepasselijke milieukwaliteitsnormen (MKNbiota) bepaalt.  

 

  

                                                                 
36

  Bijdrage aan de uitvoering van de kaderrichtlijn Water in Wallonië. Evaluatie van het verontreinigingsniveau door 
microverontreinigende stoffen van de macro-ongewervelden en de vissen in de Waalse rivieren. Université de Liège - 
Laboratoire d’Écologie Animale et d’Écotoxicologie. Overeenkomst nr. 10/65/593.593. 
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Opmerking: 

De gegevens verzameld door de verschillende meetnetten voor de monitoring van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater zijn beschikbaar op de volgende websites: 

AQUAPHYC: http://aquaphyc.environnement.wallonie.be (De gegevens worden online geplaatst zodra het 
ISSeP alle resultaten van het meetjaar heeft goedgekeurd). 

AQUAPOL: http://aquapol.environnement.wallonie.be 

Meetnet voor de monitoring van de langetermijnevolutie van de concentraties van prioritaire stoffen 
in de sedimenten 

Om aan de eisen van artikel 3.3. van de richtlijn 2008/105/EG te voldoen die bepaalt dat de lidstaten analyses 
moeten uitvoeren van de langetermijntrend van de concentraties van prioritaire stoffen die zich in de 
sedimenten en/of biota kunnen ophopen, werd in 2010 een meetnet voor de monitoring van de concentraties 
van prioritaire stoffen in de sedimenten van de Waalse waterlopen opgericht.  

Het programma voorziet in de karakterisering van de sedimenten in de nabijheid van de 54 monitoringlocaties 
van het meetnet van de oppervlaktewaterkwaliteit om alle Waalse stroomgebieden te dekken. Deze 
monitoring is over 3 jaar gespreid met een monsternemingfrequentie van een keer om de 3 jaar. 

Omdat de trendanalyse beoogt de evoluties in de tijd vast te stellen, komt het erop aan de concentraties van 
verontreinigende stoffen op hetzelfde sedimenttype te meten (dezelfde korrelgrootte). Zo werd gekozen om 
de fractie kleiner dan 63 µm te analyseren van de monsters genomen in de bovenste 5 cm en zelfs 10 cm van 
de sedimentkolom.  

Uit de beschikbare resultaten voor de periode 2010-2015 kan nog geen langetermijntrend worden afgeleid. Pas 
vanaf de derde cyclus (2016-2018) kan een relevante evaluatie worden gepland van de langetermijnevolutie 
van de concentraties van prioritaire stoffen in de sedimenten. 

4.1.3 Cartografie van de monitoringlocaties 

De ligging van de verschillende monitoringlocaties is weergegeven in het specifieke document van elke district.  

4.2 Grondwater 

4.2.1 Inleiding 

De monitoring van de kwaliteit van de grondwaterlichamen vloeit voort uit de uitvoering van artikel 8 van de 
kaderrichtlijn Water (KRW). De details van deze uitvoering zijn opgenomen in bijlage V van de richtlijn.  

De goede toestand van een grondwaterlichaam is bereikt wanneer zowel de kwantitatieve als chemische 
toestand goed zijn (artikel 2 § 20 van de KRW). 

Om de grondwatertoestand te beoordelen, beschouwt de KRW: 

 voor de kwantitatieve toestand: het piëzometrisch niveau (stijghoogte) van het grondwater. Het 
niveau van het grondwater moet zodanig zijn dat de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid waterwinning 
op de lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad niet overschrijdt; 

 voor de chemische toestand: de inachtneming van de kwaliteitsnormen van het grondwater zoals 
bepaald door de Europese Commissie voor de nitraten en werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen 

http://aquaphyc.environnement.wallonie.be/
http://aquapol.environnement.wallonie.be/
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(alsook de relevante stofwisselings-, afbraak- en reactieproducten) en de inachtneming van de 
drempelwaarden opgesomd in hoofdstuk 5.2 van dit document.  

4.2.2 Monitoringprogramma's 

Overeenkomstig artikel 8 van de KRW berust het monitoringprogramma van de grondwatertoestand op een 
representatief meetnet van monitoringlocaties (KRW-monitoringnetwerk) en omvat:  

 een programma voor de monitoring van het piëzometrisch niveau van het grondwater bestemd voor 
de vaststelling van de kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen en het verloop ervan; 

 een programma voor de toestand- en trendmonitoring van alle in het grondwater aanwezige 
verontreinigende stoffen of relevante parameters, bestemd voor: 

o de regelmatige vaststelling van de chemische toestand van de grondwaterlichamen en het 
verloop ervan,  

o de opsporing van nieuwe verontreinigende stoffen; 

 een programma voor de operationele monitoring van de grondwaterlichamen die in 2015 de status 
van goede toestand niet mochten bereiken en dat tot doel heeft:  

o jaarlijks de vastgestelde veranderingen te monitoren 

o de trendontwikkeling vast te stellen van de gemonitorde concentraties van 
verontreinigende stoffen. 

Het KRW-monitoringnetwerk telt in totaal 554 monitoringlocaties gespreid over heel Wallonië. De 
onderstaande tabel geeft het aantal en de dichtheid weer van de monitoringlocaties per stroomgebiedsdistrict. 
Doordat het Scheldedistrict hoofdzakelijk bestaat uit over elkaar liggende waterlichamen, verdubbelt de 
dichtheid van de locaties (locaties in het oppervlaktewaterlichaam en in het grondwaterlichaam) ten opzichte 
van het Maasdistrict en het Rijndistrict. 

  KRW-monitoringnetwerk 

  Totaal Kwantitatief Chemisch 

District Oppervlakte 
(km²) 

Aantal 
monitoring-

locaties 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Aantal 
monitoring-

locaties 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Aantal 
monitoring-

locaties 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Schelde 3 888* 212 (waarvan 3 
gemengde**) 

5,5 69 1,8 146 3,8 

Maas 12 430* 328 (waarvan 19 
gemengde**) 

2,6 107 0,9 239 1,9 

Rijn 734 15 (waarvan 1 
gemengde**) 

2,0 3 0,4 13 1,8 

Wallonië 16 844 554 (waarvan 23 
gemengde**) 

3,3 179 1,0 398 2,4 

(*)  De oppervlakten van het Maas- en het Scheldedistrict opgenomen in deze tabel stemmen overeen met de totale oppervlakte van de 
grondwaterlichamen (met aftrek van de over elkaar liggende waterlichamen) en niet met de effectieve oppervlakte van de ISGD (zie 
hoofdstuk 1.2 van de specifieke documenten per district). 

(**) Monitoringlocatie bestemd voor de vaststelling van de kwantitatieve en chemische toestand. 

Tabel 25:  Statistieken van de monitoringlocaties van het grondwatermeetnet per district 

Kwantitatieve toestand 

De kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen berust op de verwerking van de verzamelde gegevens 
van de niveaumetingen (of van de debietmetingen) van het grondwater op elke monitoringlocatie van de 
kwantitatieve toestand van het KRW-monitoringnetwerk. 
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De kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen wordt regelmatig beoordeeld via het kwantitatief 
meetnet bestaande uit 179 monitoringlocaties in Wallonië, waarvan 107 in het Maasdistrict, 69 in het 
Scheldedistrict en 3 in het Rijndistrict. De grote meerderheid van geselecteerde locaties ligt buiten het directe 
invloedgebied van de waterwinningen.  

De monitoringlocaties zijn in twee grote meetsystemen ingedeeld, enerzijds de piëzometrische metingen 
(meting op niveau van de grondwaterlaag in een put of piëzometer: 173) en anderzijds de limnimetrische 
metingen (debietmeting van een wel of waterloop: 6 locaties in het Maasdistrict). De Waalse Administratie 
(SPW - DGO3) is belast met de gegevensverzameling en het beheer van het meetnet. 

De monitoring van de piëzometrische niveaus heeft tot doel om op basis van de resultaten van frequentere 
metingen per maand minstens één geldige en erkende waarde te verkrijgen. Voor de manuele metingen met 
elektrische lintsensor worden de niveaumetingen minstens één keer per maand uitgevoerd. Voor de 
geïnstalleerde en werkende limnigrafen worden de registraties opgetekend naar rato van een gegeven om de 
10 dagen (of 3 gegevens per maand). Voor de automatische locaties, d.w.z. uitgerust met een 
ondergedompelde hydrostatische druksensor en een toestel voor de gegevensverzameling dat het waterniveau 
op ingestelde tijdstippen registreert, worden de metingen op dagbasis opgeslagen. 

Sinds eind 2010 werden 142 monitoringlocaties van het kwantitatief meetnet (of 78%) geautomatiseerd: 42 
locaties (of 58%) in het Scheldedistrict, 98 locaties (of 92%) in het Maasdistrict en 2 locaties (of 67%) in het 
Rijndistrict. De gegevens van de geautomatiseerde locaties zijn beschikbaar op de website PIEZ’EAU: 
http://piezo.environnement.wallonie.be/ 

De kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen wordt beoordeeld op basis van de monitoring van de 
piëzometrische registraties en van het debiet van de afvoerwaterlopen, maar ook op basis van de vergelijking 
tussen de volumes grondwaterwinning en de jaarlijkse hernieuwbare watervoorraad, wat overeenstemt met 
de aanvulling van het waterlichaam (directe infiltratie en hypodermische afvloeiingen, berekend door het 
EPICgrid-model) (zie de steekkaarten per grondwaterlichaam). Thans is het niet mogelijk om de beschikbare 
grondwatervoorraad te schatten omdat het basisdebiet van de waterlopen nog niet kon worden vastgesteld. 

Chemische toestand 

De chemische toestand van de grondwaterlichamen wordt beoordeeld op basis van de resultaten van de 
toestand- en trendmonitoring van de grondwaterkwaliteit. 

De toestand- en trendmonitoring wordt om de 3 jaar (sinds 1 januari 2006) op alle monitoringlocaties van de 
chemische toestand van het KRW-monitoringnetwerk uitgevoerd (of 398 locaties). In het jaar van uitvoering 
van de monitoring kunnen meerdere analysecampagnes (1, 2 of 4) worden uitgevoerd waarvan het minimaal 
aantal per waterlichaam werd bepaald naargelang de geologie en lokale hydrogeologie. De toestand- en 
trendmonitoring heeft systematisch betrekking op alle in het grondwater aanwezige verontreinigende stoffen 
of relevante parameters (d.w.z. op de volledige lijst van bijlage XI van het Waterwetboek). Het 
evaluatiesysteem van de grondwaterkwaliteit SEQ-ESo (goedgekeurd door de Waalse Regering op 22 mei 2003) 
groepeert al deze parameters per verandering, wat neerkomt op chemische parametergroepen van dezelfde 
aard of met hetzelfde effect die toelaten de soorten achteruitgang van de waterkwaliteit te beschrijven. De 
SEQ-ESo-methode is beschreven in de verklarende leidraad bij de steekkaarten per grondwaterlichaam. 

De resultaten van de toestand- en trendmonitoring worden zo snel mogelijk toegepast om voor de resterende 
periode van het Beheerplan de operationele monitoring te bepalen. De operationele monitoring wordt dan elk 
jaar uitgevoerd op de locaties waar een risico werd vastgesteld en tijdens de perioden die niet gedekt zijn 
door de toestand- en trendmonitoring. Deze monitoring heeft alleen betrekking op de vastgestelde 
veranderingen, d.w.z. waarvoor een of meer stoffen een probleem vormen (benadering of overschrijding van 
de norm of van de drempelwaarde, opmerkelijke stijgende trend, enz.). Andere locaties die niet tot het 
monitoringnetwerk behoren maar waar hetzelfde risico aanwezig is (rekening houdend met de karakterisering 
van het grondwaterlichaam) kunnen indien nodig aanvullende worden geselecteerd.  

In Wallonië vormt de overmatige aanwezigheid van nitraten ontegensprekelijk de belangrijkste verandering 
van het grondwater. Hun oorsprong is hoofdzakelijk te wijten aan een niet-optimaal gebruik van meststoffen. 
Behalve het KRW-monitoringnetwerk van de chemische toestand, wordt overeenkomstig de richtlijn 

http://piezo.environnement.wallonie.be/
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91/676/EEG sinds 1994 een systematische monitoring uitgevoerd van het nitraatgehalte in de 
grondwaterlagen, "Survey Nitrate" genoemd. De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van analyses uitgevoerd 
op niveau van de drinkwaterwinningen (voor menselijke consumptie bestemd water) en worden aangevuld 
met gegevens verzameld op niveau van de minder geëxploiteerde risicowaterlagen. Het geheel vormt een 
homogeen net van 882 monitoringpunten verdeeld over het gehele Waalse grondgebied.  

4.2.3 Cartografie van de monitoringlocaties 

De ligging van de verschillende monitoringlocaties is weergegeven in het specifieke document van elke district.  

4.2.4 Evaluatiemethode van de evolutie van de grondwaterkwaliteit 

De risicoanalyse van grondwaterlichamen is niet eenvoudig. Wanneer de verontreinigende stof de 
grondwaterlaag heeft bereikt en voldoende waarnemingen beschikbaar zijn op een punt, kan een trendanalyse 
worden uitgevoerd, voor zover de cumulatieve (stijging van de concentraties) of verzachtende (daling van de 
concentraties) verschijnselen verbonden aan de verandering van de waterlaag geïsoleerd zijn. Wanneer de 
verontreinigende stof de grondwaterlaag niet heeft bereikt, moet bovendien de emissiehoeveelheid van de 
(potentiële) verontreinigingsbron, de accumulatie en dus de verplaatsingstijd in de onverzadigde ondergrond 
worden geschat. Deze "responstijd" kan van het ene geval tot het andere behoorlijk variëren (in de praktijk van 
minder dan een jaar tot verschillende tientallen jaren naargelang de aard van de verontreinigende stof en van 
de ondergrond).  

Een trendanalyse werd uitgevoerd: 

 voor de nitraten en bestrijdingsmiddelen in alle grondwaterlichamen zodanig dat elke achteruitgang 
van de waterlichamen in goede toestand kan worden opgespoord; 

 voor alle andere "risicoparameters" uitsluitend in de door deze parameters getroffen waterlichamen. 

Voorts werd eind 2014 een louter statistische trendanalysemethode ontwikkeld (EPHESIA, 2014) om te worden 
toegepast op 986 tijdreeksen van nitraatconcentraties in het grondwater. Met deze methode kunnen voor de 
eventuele trends statistische conclusies worden getrokken. Om het gepaste model te kiezen en de significantie 
van een trend statistisch te kunnen beoordelen:  

- werden twee statistische modellen gekruist: de statistische methode van de hypotheseproeven en de 
selectie van modellen naar gecorrigeerde waarschijnlijkheid (penalized likelihood); 

- twee wiskundige kaders met toepassing van min of meer beperkende hypothesen werden toegepast: een 
parametrisch en een niet-parametrisch kader. 

Met deze methode kon een eventuele trendomkeer duidelijk worden waargenomen (model met trendbreuk en 
verplichte continuïteit op de datum van de trendbreuk). 

In het parametrische kader (en uitsluitend in dit kader) heeft deze methode ook het effect kunnen filteren van 
de veranderingen van het grondwaterpeil op de nitraatconcentraties wanneer op niveau van de meetlocaties 
piëzometrische gegevens beschikbaar waren. 

Ten slotte konden met de trendanalysemethode de resultaten per grondwaterlichaam worden samengevoegd 
om voor een bepaald waterlichaam een globale trend te bepalen. Deze analyse berust echter op de impliciete 
hypothese van onderlinge onafhankelijkheid tussen de verschillende tijdreeksen binnen een 
grondwaterlichaam wat niet noodzakelijkerwijs het geval is. 

Voor de nitraten werd de trendanalyse per waterlichaam uitgevoerd met toepassing van de hierboven 
toegelichte methode, maar ook op basis van de waarneming van de individuele tijdreeksen met deskundig 
advies. 
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Voor de bestrijdingsmiddelen en de andere "risicoparameters" (ammonium, sulfaten, fosfor, chloriden, enz.), 
werd de trendanalyse uitsluitend uitgevoerd op basis van de waarneming van de tijdreeksen met deskundig 
advies.  

De statistische trendanalysemethode zal tijdens deze tweede Beheerplannen worden getest en eventueel 
worden aangepast om te worden uitgebreid tot alle in het grondwater aanwezige verontreinigende stoffen of 
relevante parameters.  

4.3 Beschermde gebieden 

4.3.1 Gebieden aangewezen voor de voor menselijke consumptie bestemde 
waterwinningen  

Drinkwaterwinning uit oppervlaktewater 

Het bereiken van de KRW-doelstellingen wordt gemonitord door het "KRW"-monitoringpunt van het 
waterlichaam waarbinnen het beschermde gebied is gelegen. Voor de waterlichamen waar dit soort 
beschermd gebied is gelegen werden specifieke milieukwaliteitsnormen (MKN) opgesteld (bijlage X

quinquies
 van 

het Waterwetboek).  

Overeenkomstig artikel 7 van de KRW wordt voor de waterlichamen gebruikt voor drinkwaterwinning in een 
extra monitoring voorzien op de waterwinplaats om te controleren of het verkregen water voldoet aan de 
eisen van de richtlijn 80/778/EEG zoals gewijzigd bij de richtlijn 98/83/EG. 

Drinkwaterwinning uit grondwater 

De voor menselijke consumptie bestemde grondwaterwinningen zijn onderworpen aan dezelfde soort 
monitoring als voor het grondwater (zie punt 4.2.2 en bijlage XI van het Waterwetboek), behalve dat voor de 
volumes waterwinning tussen 100 en 275 m

3
/dag de monitoring om de 6 jaar wordt uitgevoerd (boven dit 

volume wordt de monitoring om de 3 jaar uitgevoerd zoals voor de monitoring van het grondwater). De 
milieukwaliteitsnormen (drempelwaarden) werden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van de 
richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang 
van de toestand. Wat de afbakening van de preventiegebieden rond de waterwingebieden betreft, kunnen 
aanvullende preventiemaatregelen worden genomen om elke overschrijding van de drempelwaarden te 
voorkomen (zie punt 3.1 en punt 5.2.1). 

4.3.2 Waterlichamen aangewezen als recreatiewater, inclusief de zwemzones 

Voor alle in Wallonië aangewezen zwemzones werd een specifiek meetnet opgericht om toe te zien op het 
bereiken van de kwaliteitsdoelstelling bepaald door richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van de 
zwemwaterkwaliteit. Hiertoe worden tijdens het badseizoen elke week metingen van de diverse parameters 
(Intestinale enterokokken en Escherichia coli) uitgevoerd. 

Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de zwemwaterkwaliteit kunnen de lidstaten de kwaliteit van hun 
zwemwater in verschillende klassen indelen: "slecht", "aanvaardbaar", "goed" of "uitstekend". De methode 
voor de indeling van de zwemzones is hierna voorgesteld. 
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EVALU A T IE EN I NDE L IN G  VAN HE T ZWE MWA T ER  

Slechte kwaliteit 

Zwemwater wordt ingedeeld als zijnde van "slechte kwaliteit" wanneer voor de laatste evaluatieperiode37 de 
percentielwaarden 38 van de microbiologische tellingen meer bedragen dan de waarden van een "aanvaardbare 
kwaliteit" zoals weergegeven in de onderstaande tabel. 

Parameters Grenswaarden 
uitstekende 
kwaliteit 

Grenswaarden 
goede kwaliteit 

Grenswaarden 
aanvaardbare 
kwaliteit 

Referentiemethoden voor de 
analyse 

Intestinale 
enterokokken 
(UFC/100 ml) 

≤ 200
39

 ≤ 400
39 

≤ 330
40

 ISO 7899-1 of ISO 7899-2 

Escherichia coli 
(UFC/100 ml) 

≤ 500
39 

≤ 1 000
39 

≤ 900
40 

ISO 9308-3 of ISO 9308-1 

Tabel 26:  Grenswaarden van de verschillende kwaliteitsdrempels van het zwemwater 

Aanvaardbare kwaliteit 

Zwemwater wordt ingedeeld als zijnde van "aanvaardbare kwaliteit": 

1) wanneer voor de laatste evaluatieperiode de percentielwaarden van de microbiologische tellingen 
minder bedragen dan of gelijk zijn aan de waarden van een "aanvaardbare kwaliteit" (voorgaande 
tabel), en  

2) indien het zwemwater tekenen heeft vertoond van een kortstondige verontreiniging, maar bepaalde 
voorwaarden waren vervuld41. 

Goede kwaliteit 

Zwemwater wordt ingedeeld als zijnde van "goede kwaliteit": 

1) wanneer voor de laatste evaluatieperiode de percentielwaarden van de microbiologische tellingen 
gelijk zijn aan of minder bedragen dan de waarden van een "goede kwaliteit" (voorgaande tabel), en 

2) indien het zwemwater tekenen heeft vertoond van een kortstondige verontreiniging, maar bepaalde 
voorwaarden waren vervuld41. 

  

                                                                 
37

  D.w.z. de laatste vier badseizoenen of, eventueel, een minder lange periode (in een dergelijk geval moet de Europese 
Commissie daarvan op de hoogte worden gesteld).  

38
  Percentiel van de normale waarschijnlijkheidsverdeling van log10 van de microbiologische gegevens verkregen voor de 

betrokken zwemzone. De berekeningswijze van de percentielwaarde is gedetailleerd in bijlage 15 van het 
Waterwetboek. 

39
  Evaluatie op het 95-percentiel. 

40
  Evaluatie op het 90-percentiel. 

41
  i) passende beheermaatregelen werden genomen, waaronder bewaking, systemen voor vroegtijdige waarschuwing en 

controle, om de blootstelling van zwemmers te voorkomen door middel van een waarschuwing of, zo nodig, een 
zwemverbod; 
ii) passende beheermaatregelen werden genomen om de oorzaken van verontreiniging te voorkomen, te verminderen 
of te verwijderen, en 
iii) het aantal monsters dat voor de laatste evaluatieperiode wegens een kortstondige verontreiniging buiten 
beschouwing werd gelaten, bedraagt maximaal 15% van het totaal aantal monsters waarin het tijdschema van de 
monitoring voor die periode voorzag, of maximaal één monster per badseizoen, waarbij de grootste waarde werd 
gekozen. 
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Uitstekende kwaliteit 

Zwemwater wordt ingedeeld als zijnde van "uitstekende kwaliteit": 

1) wanneer voor de laatste evaluatieperiode de percentielwaarden van de microbiologische tellingen 
gelijk zijn aan of meer bedragen dan de waarden van een "uitstekende kwaliteit" (voorgaande tabel), 
en 

2) indien het zwemwater tekenen heeft vertoond van een kortstondige verontreiniging, maar bepaalde 
voorwaarden waren vervuld41. 

4.3.3 Kwetsbare gebieden in termen van nutriënten 

Kwetsbare gebieden 

In het kader van de richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater is gans Wallonië 
aangewezen als kwetsbaar gebied en de monitoring van deze gebieden wordt uitgevoerd door het volledige 
monitoringnetwerk van de waterkwaliteit. 

Kwetsbare zones 

67 monitoringlocaties van het meetnet van de oppervlaktewaterkwaliteit werden geselecteerd om de 
nitraatverontreiniging van de Waalse waterlopen te beoordelen, waarvan 38 in een kwetsbare zone. 

Overeenkomstig de richtlijn 91/676/EEG wordt voor het grondwater eveneens een monitoring van het 
nitraatgehalte uitgevoerd, "Survey Nitrate" genoemd. Het geheel vormt een homogeen net van 882 
monitoringlocaties verdeeld over het gehele Waalse grondgebied, waarvan 525 in een kwetsbare zone. 

Een ander toestand- en trendmonitoringnet dat zich toespitst op de landbouw, werd opgericht voor de 
monitoring van de landbouwbedrijven die in de landbouwgrond potentieel uitspoelbare stikstofdoseringen 
(APL) gebruiken. Deze monitoring, uitsluitend operationeel in de kwetsbare zones, bestaat erin de 
nitraatresiduen te bepalen die in de herfst naar het grondwater zullen worden meegevoerd, aangezien de 
vegetatie deze nitraatresiduen in dit seizoen niet meer kan opnemen. Naargelang de teeltsoorten bepaalt een 
netwerk van referentieboerderijen elk jaar een aanvaardbaar gehalte nitraatresiduen, "Survey surfaces 
agricoles" genoemd. Deze methode monitort elk jaar 5% van de landbouwbedrijven. 

4.3.4 Gebieden aangewezen als beschermingsgebied van de habitats en de 
soorten 

Het KRW-monitoringnetwerk werd zodanig opgezet om de gezamenlijke monitoring te verzekeren van de 
habitats en de soorten van communautair belang in de rivieren (en stuwmeren), alsook van de "vogelsoorten" 
in de speciale beschermingszones in aquatisch milieu. 
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5 Toestand en milieudoelstellingen van de waterlichamen 

5.1 Oppervlaktewaterlichamen 

5.1.1 Algemene doelstellingen 

Ter herinnering, de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot hoofddoel het bereiken van de/het "goede 
ecologische toestand /potentieel" en van de goede "chemische toestand". 

De definitie van de goede ecologische toestand en van de ecologische toestand in het algemeen (zeer goed, 
goed, matig, ontoereikend en slecht) moet per type waterlichaam worden bepaald. 

Voor de sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen wordt het begrip goede ecologische toestand 
vervangen door het begrip goed ecologisch potentieel. 

Wat de chemische toestand betreft, gaat het erom de door de richtlijn42 bepaalde milieukwaliteitsnormen 
(MKN) na te leven. Deze zijn van toepassing op alle oppervlaktewaterlichamen (waterlopen) ongeacht het type. 

5.1.2 Definitie en evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit 

De goede toestand van een oppervlaktewaterlichaam is bereikt wanneer zowel de ecologische als de 
chemische toestand goed zijn (artikel 2 § 18 van de KRW). 

Om de watertoestand te beoordelen, beschouwt de KRW: 

 de ecologische toestand, beoordeeld op basis van biologische parameters en van parameters ter 
ondersteuning van de biologische elementen (algemene fysisch-chemische parameters en specifieke 
verontreinigende stoffen). Voor het bereiken van de zeer goede toestand moet ook de 
hydromorfologische kwaliteit van de waterloop in aanmerking worden genomen (zie punt 1.1.4.4. van 
dit document). De ecologische toestand wordt in 5 klassen ingedeeld (zeer goed, goed, matig, 
ontoereikend en slecht). De KRW geeft geen precieze definitie van de aard en de drempelwaarden van 
de parameters die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de ecologische toestand. 
Elke lidstaat moet methoden en instrumenten voorstellen die aan de eisen van de KRW voldoen. De 
biologische elementen, de referentiewaarden en de drempelwaarden van de goede toestand en van 
de zeer goede toestand werden geharmoniseerd binnen de interkalibratie geleid door de Ecostat-
werkgroep van de Europese Commissie (Working Group A van de Europese Commissie). De conclusies 
van deze interkalibratie zijn opgenomen in het besluit van de Europese Commissie van 20/9/2013 ter 
zake. In de sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen, zijn de relevante biologische parameters 
geanalyseerd alsook de parameters ter ondersteuning van de biologische elementen (algemene 
fysisch-chemische parameters en specifieke verontreinigende stoffen), maar het ecologisch potentieel 
wordt in vier klassen ingedeeld, rekening houdend met de specifieke sterke hydromorfologische 
belastingen van dit type waterlichaam. De interkalibratie betreffende het ecologisch potentieel is nog 
altijd in uitvoering en zou in 2016 het voorwerp moeten zijn van een besluit van de Europese 
Commissie. 

 De chemische toestand wordt beoordeeld door de naleving van de milieukwaliteitsnormen (MKN) 
vastgesteld door de Europese Commissie voor 41 stoffen (of groepen van stoffen) in de richtlijn 
2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake 
milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid, tot wijziging en vervolgens intrekking van de 

                                                                 
42

  Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen 
op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 
84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG en tot wijziging van richtlijn 2000/60/EG. 
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richtlijnen 82/176/EEG, 83/8513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG en tot wijziging van 
richtlijn 2000/60/EG. De betrokken parameters zijn de 33 prioritaire stoffen vermeld in bijlage X van 
de KRW (bijlage I van het regelgevend deel van het Waterwetboek) en de 8 gevaarlijks stoffen van 
lijst I van de richtlijn 76/464/EG die in bijlage IX van de KRW zijn vermeld. 

In tegenstelling tot de ecologische toestand, voorziet de chemische toestand slechts in twee 
toestandsklassen: de naleving en de niet-naleving van de norm.  

Overeenkomstig artikel 16, §4 van de KRW heeft de Commissie de lijst van de prioritaire stoffen 
getoetst. Op 12 augustus 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad een nieuwe richtlijn 
aangenomen (richtlijn 2013/39/EU43) tot wijziging van de richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG wat 
betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en die het aantal prioritaire verhoogt tot 
45 waaronder 21 prioritaire gevaarlijke stoffen.  

Om rekening te houden met de wetenschappelijke vooruitgang werden 7 van de bestaande prioritaire 
stoffen (nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 en 28) herzien en strengere MKN bepaald waarvan sommige op niveau 
van biota (vissen, ongewervelden). Deze herziene MKN moeten in het kader van de tweede 
Beheerplannen van de stroomgebiedsdistricten voor de eerste keer in aanmerking worden genomen.  

Voor de evaluatie van de toestand 2013 in het kader van de tweede Stroomgebiedbeheerplannen 
zullen de 12 nieuwe prioritaire stoffen (nr. 34 tot 45) niet in aanmerking worden genomen. Voor deze 
stoffen zijn de MKN vanaf 22 december 2018 van toepassing om uiterlijk op 22 december 2027 de 
goede chemische toestand van het oppervlaktewater te bereiken en de achteruitgang ervan te 
voorkomen. 

De evaluatiedrempels van de ecologische toestand zijn bepaald in bijlage X
ter

 van Boek II van het 
Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. Wat de normen betreft voor de evaluatie van de chemische 
toestand overeenkomstig de richtlijnen 2008/105/EG en 2013/39/EU, die zijn opgenomen in bijlage X

bis
 van 

hetzelfde Wetboek. 

5.1.3 Toestand van de oppervlaktewaterlichamen in 2013 

De gedetailleerde resultaten zijn in de specifieke documenten per district weergegeven. 

5.1.3.1  ECO LOG IS C HE TOE S TAN D  

Referentietoestand 2013 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen per 
deelstroomgebied. De in 2008 voor de voorgaande Beheerplannen uitgevoerde evaluatie van de ecologische 
toestand van de oppervlaktewaterlichamen is tussen haakjes vermeld. 
Tussen 2008 en 2013 heeft de toevoeging van waarden voor nieuwe indicatoren soms tot gevolg gehad dat 
bepaalde waterlichamen in een lagere klasse werden ingedeeld. 

Deelstroomgebied 

Aantal 
waterlichamen 

Ecologische toestand 

Slecht Ontoereikend Matig Goed Zeer goed 
Niet 

bepaalbaar 

Amblève 20 0 (0) 3 (3) 3 (3) 11 (12) 0 (0) 3 (2) 

Lesse 30 1 (1) 0 (2) 7 (2) 21 (22) 1 (1) 0 (2) 

Boven-Maas 39 3 (2) 5 (3) 8 (17) 21 (16) 1 (0) 1 (1) 

Beneden-Maas 35 8 (8) 7 (5) 14 (14) 3 (4) 3 (2) 0 (2) 

Ourthe 35 2 (0) 0 (3) 5 (3) 24 (25) 2 (0) 2 (4) 

Samber 32 6 (4) 12 (8) 7 (12) 2 (1) 0 (0) 5 (7) 

                                                                 
43  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0105-

20130913&qid=1426692386625&from=FR 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0105-20130913&qid=1426692386625&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0105-20130913&qid=1426692386625&from=FR
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Deelstroomgebied 

Aantal 
waterlichamen 

Ecologische toestand 

Slecht Ontoereikend Matig Goed Zeer goed 
Niet 

bepaalbaar 

Semois-Chiers 42 0 (0) 5 (3) 5 (9) 27 (23) 4 (2) 1 (5) 

Vesder 24 3 (1) 3 (5) 6 (6) 7 (7) 3 (0) 2 (5) 

Dender 12 5 (5) 1 (5) 4 (2) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 

Dijle-Gete 13 7 (2) 4 (6) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 

Schelde-Leie 25 14 (17) 9 (5) 1 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

Hene 17 5 (6) 4 (3) 6 (5) 2 (1) 0 (0) 0 (2) 

Zenne 12 5 (2) 5 (6) 1 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 

Moezel 16 0 (1) 0 (0) 9 (5) 7 (6) 0 (2) 0 (2) 

Oise 2 0 (0) 0 (0) 0 (2) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 

Wallonië 354 59 (49) 58 (57) 78 (90) 131 (117) 14 (7) 14 (34) 

Tabel 27:  Ecologische toestand van het oppervlaktewater in Wallonië in 2013 

 

Figuur 15:  Ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in 2013 

Op niveau van de ecologische toestand stellen wij een stabilisatie vast van het percentage van de 
waterlichamen in goede of zeer goede toestand rond 40%. 

5.1.3.2  CHE MI SC H E T OE S TAND  

Referentietoestand 2013 

De evaluatie van de chemische referentietoestand 2013 is vastgesteld op basis van de analyse van 41 stoffen 
(jaargemiddelden en maximale concentraties) met inachtneming van de milieukwaliteitsnormen zoals bepaald 
door de richtlijn 2008/105/EG. Het volstaat dat een van de stoffen de drempelwaarde van het jaargemiddelde 
of de maximale concentratie overschrijdt om de chemische toestand niet te halen.  

De onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de chemische toestand zonder rekening te houden met de 
stoffen die zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's.  

Deze stoffen die "zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's" zijn prioritaire stoffen die zich gedragen als 
persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen en die op grote schaal ("alomtegenwoordige" stoffen) in 
het oppervlaktewater van de Europese Unie aanwezig zijn. Deze zeer verspreide stoffen zijn vaak historische 
verontreinigende stoffen waarvan het gebruik verboden of beperkt is; andere hebben niet dit historisch 
karakter en zijn meer verbonden aan verbrandingsprocessen of aan de grensoverschrijdende verspreiding door 
luchtverplaatsing over lange afstand. Deze zeer stabiele stoffen zullen waarschijnlijk nog gedurende tientallen 
jaren in het aquatisch milieu worden aangetroffen in concentraties die hoger liggen dan de op het 
oppervlaktewater toepasselijke milieukwaliteitsnormen (MKN) en ondanks het feit dat al strenge maatregelen 
werden genomen om hun emissies terug te dringen of op te heffen en dat nog weinig weinig aanvullende 
maatregelen mogelijk zijn. 
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4% 
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Niet goed 
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Daarom voorziet de MKN-richtlijn zoals gewijzigd in 2013 in specifieke bepalingen voor deze 8 stoffen die 
opgenomen zijn in artikel 8bis, 1 van de richtlijn 2013/39/EU (stoffen genummerd 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 en 44 
volgens bijlage II van deze richtlijn). 

De in 2008 voor de voorgaande Beheerplannen uitgevoerde evaluatie van de chemische toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen is tussen haakjes vermeld. 

Deelstroomgebied Aantal waterlichamen Chemische toestand exclusief alomtegenwoordige PBT's 

Niet goed Goed Niet bepaalbaar 

Amblève 20 1 (3) 14 (10) 5 (7) 

Lesse 30 2 (2) 28 (15) 0 (13)  

Boven-Maas 39 4 (9) 35 (19) 0 (11) 

Beneden-Maas 35 9 (16) 26 (13) 0 (6)  

Ourthe 35 0 (1) 24 (23) 11 (11) 

Samber 32 3 (10) 22 (9) 7 (13) 

Semois-Chiers 42 0 (3) 42 (28) 0 (11) 

Vesder 24 3 (6) 21 (10) 0 (8) 

Dender 12 6 (8) 6 (1) 0 (3) 

Dijle-Gete 13 2 (9) 11 (0) 0 (4) 

Schelde-Leie 25 10 (20) 15 (1) 0 (4) 

Hene 17 5 (8) 6 (3) 6 (6) 

Zenne 12 2 (9) 10 (0) 0 (3) 

Moezel 16 0 (4) 16 (10) 0 (2) 

Oise 2 0 (0) 2 (2) 0 (0) 

Wallonië 354 45 (108) 280 (144) 29 (102) 

Tabel 28:  Chemische toestand van het oppervlaktewater in Wallonië in 2013 

De evaluaties worden uitgevoerd op basis van de gegevens geregistreerd door het meetnet van de 
oppervlaktewaterkwaliteit over de periode 2008-2013. Wanneer echter nodig, worden ook oudere gegevens 
gebruikt. 

Ten opzichte van de eerste Beheerplannen stellen wij een stijging vast van het aantal waterlichamen met een 
goede chemische toestand. Dit percentage van waterlichamen met een goede chemische toestand is gestegen 
van 40% tot 60%. Deze stijging kan worden verklaard door een betere kwaliteit van de waterlopen maar ook 
door een betere kennis ervan. Zo is namelijk het percentage van waterlichamen met een "niet bepaalbare" 
chemische toestand tussen 2008 en 2013 sterk gedaald. 

5.1.4 Milieudoelstellingen 

5.1.4.1  M IL IEU D OE LS T EL LI NGE N VO OR  DE E COL OG IS C H E TO ES TA ND  

Doelstelling 2021 - Scenario "goede toestand"  

Het scenario "goede toestand" laat toe om tegen 2021 de belastingen die verantwoordelijk zijn voor het niet-
bereiken van de goede toestand/potentieel aanzienlijk te verminderen. De toepassing van deze maatregelen 
zou moeten toelaten dat alle oppervlaktewaterlichamen tegen 2021 een goede fysisch-chemische toestand 
bereiken. 

Wat echter niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat alle oppervlaktewaterlichamen tegen 2021 de goede 
ecologische toestand zullen bereiken, omdat sommige waterlichamen thans een "ontoereikende" of "slechte" 
biologische toestand optekenen.  
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Ter herinnering, dit scenario "goede toestand" houdt geen rekening met de economische realiteit en meer 
bepaald met de financiële middelen van de verschillende sectoren om de kosten te dragen van de maatregelen 
die zij moeten treffen.  

Voor het thema "waterzuivering" houden deze doelstellingen "goede toestand" rekening met de theoretische 
uitvoering van alle nog uit te voeren waterzuivering in heel Wallonië en dus in de risicowaterlichamen. 

Op basis van dit scenario zouden de milieudoelstellingen inzake het bereiken van de goede toestand tegen 
2021 de volgende zijn geweest:  

 

Figuur 16:  Milieudoelstellingen 2021 voor de ecologische toestand (met scenario "goede toestand") 

Doelstelling 2021 - Geselecteerd scenario 

In het programma van de "geselecteerde" maatregelen, betreffen de meest doelmatig geachte "kernacties" die 
de mogelijkheid bieden om de waterkwaliteit tegen 2021 te verbeteren, enerzijds de inbedrijfstelling van 
nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties en hun collectoren en anderzijds de terugdringing van impacterende 
industriële lozingen door de herziening van de milieuvergunningen. De impact van de geselecteerde 
landbouwmaatregelen is moeilijker in te schatten en wel om de volgende redenen: 

 het is moeilijker om op specifieke waterlichamen gerichte acties uit te voeren; 

 een aantal geplande maatregelen past in het kader van een vrijwillige aanpak waarvan de impact 

moeilijk kan worden ingeschat; 

 de effecten van deze maatregelen zijn vaak pas meetbaar op middellange termijn. 

Op basis van deze vaststellingen kunnen wij redelijkerwijs aannemen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater 
tegen 2021 zal verbeteren, voornamelijk in de waterlichamen die afhankelijk zijn van de zuivering van het 
huishoudelijk en industrieel afvalwater en voor zover de geplande investeringen tegen 2021 effectief worden 
uitgevoerd. 

De eerste hypothesen ontwikkeld in de paragraaf over de haalbare doelstellingen met de invoering van het 
maatregelenprogramma "goede toestand" blijven hier toepasselijk, te weten:  

1. De nagestreefde doelstellingen 2015 van de eerste Beheerplannen worden voortgezet voor 2021; 

2. Wat de waterlichamen met parelmosselen betreft, wordt de logica van het stroomopwaarts-
stroomafwaarts herstel voortgezet met de toevoeging van 6 nieuwe waterlichamen die als doelstelling 
2021 de "zeer goede" ecologische toestand nastreven. Een ervan had in 2015 de zeer goede toestand 
al als doelstelling maar niet de 5 andere. 

3. De waterlichamen die tijdens het eerste Beheerplan de zeer goede toestand hebben bereikt, moeten 
die doelstelling in 2021 handhaven vanwege de verplichting van niet-achteruitgang van de kwaliteit 
(zelfs indien hun doelstelling 2015 slechts de goede toestand was); 

4. De waterlichamen waarvan de biologie in 2013 "ontoereikend" of "slecht" was, zullen tegen 2021 de 
goede toestand/potentieel niet kunnen bereiken, zelfs indien tegen dan alle lozingen zijn gestopt. 
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Goede toestand/potentieel 

Termijnverlenging 
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  Aantal MESu % MESu 

Doelstelling goede toestand/potentieel 2015 bereikt in 2013 99 28% 

Doelstelling goede toestand/potentieel 2015 niet bereikt in 2013 41 12% 

Doelstelling goede toestand/potentieel 2015 toestand niet 
gespecificeerd in 2013 

11 3% 

Doelstelling zeer goede toestand 2015 bereikt in 2013 6 2% 

Doelstelling zeer goede toestand 2015 niet bereikt in 2013 8 2% 

Goede toestand/potentieel bereikt in 2013 hoewel niet voorzien in 
de SGBP1 voor 2015 

18 5% 

Nieuwe doelstelling goede toestand/potentieel 2021 dankzij het MP 5 1% 

Nieuwe doelstelling zeer goede toestand 2021 13 4% 

Doelverlaging zeer goede toestand 2015 tot "goede toestand" 2021 4 1% 

Termijnverlenging doelstelling 149 42% 

 Totaal 354 100% 

Tabel 29:  Doelstellingen 2021 voor het geselecteerde scenario 

Behalve deze doelstelling van het bereiken van de goede toestand van de waterlichamen tegen 2021, beogen 
de milieudoelstellingen van deze 2

e
 Beheerplannen eveneens de verbetering van de toestand van de 

waterlichamen zonder de goede toestand noodzakelijkerwijs tegen 2021 te bereiken. 

Zo zullen de voornoemde meest doelmatig geachte "kernacties" die de mogelijkheid bieden om de 
waterkwaliteit tegen 2021 te verbeteren, ook van toepassing zijn op de waterlichamen die thans als "slecht" of 
"ontoereikend" worden beschouwd. 

De milieudoelstellingen van het bereiken van de goede toestand tegen 2021 omvatten dus als volgt: 

District Totaal 
aantal 
MESu 

Zeer 
goede 

toestand 
2021 

Goede 
toestand 

2021 

Goed 
potentieel 

2021 

Termijnverlenging 
goede toestand 

Termijnverlenging 
goed potentieel 

Schelde 79 0 5 7 34 33 

Maas 257 22 135 18 56 26 

Rijn 16 5 11    

Seine 2 0 2    

TOTAAL 354 27 153 25 90 59 

Tabel 30:  Milieudoelstellingen 2021 voor het bereiken van de goede toestand  

 

Figuur 17:  Milieudoelstellingen 2021 voor de ecologische toestand (geselecteerd scenario) 

Van de 178 waterlichamen met als doelstelling 2021 de goede toestand/potentieel, waren 121 in goede 
toestand in 2013, 52 waren dat nog niet maar hadden als doelstelling 2015 de goede toestand/potentieel. De 5 

8% 

50% 

42% 
Zeer goede toestand 2021 

Goede toestand/potentieel 2021 

Termijnverlenging doelstelling 
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andere zijn dus nieuwe waterlichamen die dankzij het voorgestelde maatregelenprogramma zijn aangewezen 
om tegen 2021 de goede toestand te bereiken.  

 

Figuur 18: Detail van de waterlichamen met als doelstelling 2021 de "goede toestand/potentieel" 

27 waterlichamen moeten tegen 2021 de zeer goede ecologische toestand bereiken. 14 moesten dat al zijn in 
2015, maar slechts 6 hadden deze doelstelling al in 2013 bereikt. Overigens waren uiteindelijk 8 waterlichamen 
die tegen 2015 slechts de goede toestand moesten bereiken, in 2013 al in zeer goede toestand. Zij moeten dat 
blijven voor 2021. Ten slotte moeten 5 nieuwe waterlichamen vanwege de aanwezigheid van parelmosselen in 
2021 de zeer goede toestand bereiken. 

 

Figuur 19: Detail van de waterlichamen met als doelstelling 2021 de "zeer goede toestand" 

5.1.4.2  M IL IEU D OE LS T EL LI NGE N VO OR  DE C HE M IS CH E T O ES TA ND  

Bereiken van de doelstellingen 2015 

De onderstaande tabel geeft het bereikte percentage weer van de doelstelling 2015 "goede chemische 
toestand" voorzien in de eerste Stroomgebiedbeheerplannen. Bij de bepaling van de milieudoelstellingen 
werden de milieukwaliteitsnormen van de richtlijn 2008/105/EG in aanmerking genomen. De hierna 
weergegeven resultaten houden geen rekening met de stoffen die zich gedragen als "alomtegenwoordige 
PBT’s". Wanneer rekening houdend met deze stoffen, zijn alle waterlichamen in slechte toestand. 

   Exclusief alomtegenwoordige PBT’s 

District Totaal 
aantal 
MESu 

Dlst. 2015 
goede 

toestand 

Aantal (%) dlst. goede 
toestand bereikt 

Slechte toestand MESu  
met dlst. 2015 goede toestand 

Niet gesp. toestand MESu  
met dlst. 2015 goede toestand 

Schelde 79 14 8 (57%) 2 (14%) 4 (29%) 

Maas 257 209 180 (86%) 8 (4%) 21 (10%) 

Rijn 16 16 16 (100%) 0 0 

Seine 2 2 2 (100%) 0 0 

Wallonië 354 241 206 (85,5%) 10 (4,1%) 25 (10,4%) 

% 100% 68% 58% 3% 7% 
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52 

5 

Doelstellingen 2015 bereikt in 2013 

Doelstellingen 2015 niet bereikt in 2013 

Nieuwe doelstellingen goede 
toestand/potentieel 2021 

6 

8 5 

8 

Doelstellingen 2015 bereikt in 2013 

Doelstellingen 2015 niet bereikt in 2014 

Nieuwe doelstellingen ZG voor 2021 

Zeer goede toestand bereikt in 2013 
hoewel niet voorzien voor 2015 
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Milieudoelstellingen 2021 voor de chemische toestand 

De milieudoelstellingen van de tweede Stroomgebiedbeheerplannen nemen voor de 41 stoffen al bepaald in de 
richtlijn 2008/105/EG de milieukwaliteitsnormen in aanmerking zoals vastgesteld in de richtlijn 2013/39/EU.  

Deze zijn dus niet vergelijkbaar met de doelstellingen van de eerste cyclus Stroomgebiedbeheerplannen 
waarvoor de milieukwaliteitsnormen zoals bepaald door de richtlijn 2008/105/EG in aanmerking werden 
genomen. Voor 7 van de al bestaande stoffen werden namelijk strengere herziene milieukwaliteitsnormen 
bepaald en in de biota moeten voortaan 6 prioritaire stoffen worden gemeten ten opzicht van 3 ervoor.  

De onderstaande tabel vergelijkt de evaluatie van de chemische referentietoestand 2013 op basis van de 
milieukwaliteitsnormen bepaald door de richtlijn 2008/105/EG en op basis van de milieukwaliteitsnormen 
bepaald door de richtlijn 2013/39/EU. 

  MKN richtlijn 2008/105/EG 
Exclusief alomtegenwoordige PBT’s 

MKN richtlijn 2013/39/EU 
Exclusief alomtegenwoordige PBT’s 

 Totaal aantal 
MESu 

Goed Niet 
goed 

Niet 
gespecificeerd 

Goed Goed "exclusief 
biota" 

Niet 
goed 

Niet 
gespecificeerd 

Schelde 79 48 25 6 2 42 29 6 

Maas 257 214 20 23 13 187 34 23 

Rijn 16 16 0 0 0 16 0 0 

Seine 2 2 0 0 0 2 0 0 

Wallonië 354 280 45 29 15 247 63 29 

% 100% 79 13 8 4 70 18 8 

Tabel 31:  Vergelijking tussen de evaluatie van de chemische referentietoestand 2013 op basis van 
de twee normentypen 

Aangezien de gegevens in de biota thans voor slechts enkele waterlichamen beschikbaar zijn, heeft de kolom 
"exclusief biota" betrekking op de locaties voor welke de toestand van het waterlichaam werd vastgesteld op 
basis van de hoofdzakelijk in de watermatrix beschikbare gegevens. De "goede toestand" van het waterlichaam 
zal pas kunnen worden vastgesteld wanneer de gegevens in de biota beschikbaar zullen zijn.  

De eerste beschikbare gegevens voor enkele waterlichamen wijzen voor ongeveer één op de drie 
monsternemingen op een overschrijding, voor fluorantheen, van de voor de biota vastgestelde 
milieukwaliteitsnorm. De voorgestelde doelstellingen houden rekening met de onzekerheid die voortvloeit uit 
deze waarnemingen (toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel) en deze waterlichamen zullen wegens niet-
beschikbare gegevens onder termijnverlenging worden opgenomen. In een dergelijk geval zal de toepassing 
van het "maximalistisch" maatregelenscenario geen impact hebben.  

Rekening houdend met de hierboven toegelichte principes, geeft de onderstaande tabel per district de 
milieudoelstellingen weer die voor 2021 kunnen worden voorgesteld. De weergegeven resultaten houden noch 
rekening met de stoffen die zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's noch met de 12 nieuwe prioritaire 
stoffen van de richtlijn 2013/39/EU. De onderstaande tabel geeft de doelstellingen 2021 van de goede 
chemische toestand weer  

  Totaal aantal 
MESu 

Exclusief alomtegenwoordige PBT’s 

Totaal aantal 
 doelstelling 2021 goede toestand 

Termijnverlenging 

Schelde 79 6 73 

Maas 257 13 244 

Rijn 16 0 16 

Seine 2 0 2 

Wallonië 354 19 335 

% 100% 5% 95% 

Tabel 32:  Voorgestelde milieudoelstellingen 2021 

Inclusief de alomtegenwoordige PBT's kan geen enkel waterlichaam tegen 2021 de goede toestand bereiken. 
Alle waterlichamen zullen dan het voorwerp moeten zijn van een termijnverlenging. 
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5.1.5 Uitzonderingsbepalingen 

Wanneer een waterlichaam sterk is aangetast is en zijn doelstellingen niet binnen de gestelde termijn kunnen 
worden bereikt, voorziet de kaderrichtlijn Water in de toekenning van afwijkingen. 

De toegekende afwijkingen ten opzichte van de "goede toestand" of het "goed potentieel" zijn van drieërlei 
aard: 

Natuurlijke gesteldheid 

Dit soort afwijking kan worden aangevoerd wanneer de biologische toestand sterk is aangetast. Zelfs indien de 
fysisch-chemische en chemische omstandigheden namelijk opnieuw gunstig worden voor de goede 
ontwikkeling van de beschouwde organismen, kan een extra termijn nodig blijken om een goede biologische 
toestand/potentieel te bereiken, de tijd dat de biologische gemeenschappen zich opnieuw ontwikkelen. 

De waterlichamen die zich thans in "slechte" of "ontoereikende" biologische toestand bevinden, kunnen dit 
soort afwijking genieten. 

Technisch niet haalbaar (technische onmogelijkheid of gebrek aan de nodige kennis) 

Voor sommige waterlichamen is het technisch niet mogelijk om voor het herstel van de goede 
toestand/potentieel een maatregelenprogramma voor te stellen (te veel industrieën of een te hoge 
bevolkingsdichtheid voor een waterlichaam waarvan de zelfs gezuiverde lozingen verontreinigende stoffen 
zouden blijven lozen die de indeling van het waterlichaam in een lagere klasse tot gevolg zouden hebben). 

Economische redenen ( kosten niet evenredig met de uit te voeren maatregelen) 

Voor de waterlichamen die de goede toestand/potentieel bijna bereiken, zouden normaliter de 
basismaatregelen moeten volstaan (zuivering van het stedelijk afvalwater, schuttingen om de toegang van het 
vee tot de waterlopen te beletten, hydromorfologische maatregelen) om de enkele parameters te verbeteren 
die de indeling in een lagere klasse tot gevolg hebben. De aldus bepaalde doelstellingen zijn dus afhankelijk van 
de effectieve toepassing van deze basismaatregelen. Voor sommige waterlichamen waarvoor de 
basismaatregelen niet mochten volstaan om de goede toestand/potentieel te bereiken, worden aanvullende 
maatregelen voorgesteld, aangepast aan de belastingen die de achteruitgang van de toestand veroorzaken. 
Indien de kosten van deze aanvullende maatregelen niet evenredig zijn met de financiële middelen van de 
betrokken actoren of met de verwachte milieuvoordelen, kunnen afwijkingen om economische reden worden 
verzocht. 

Voor het bereiken van de ecologische toestand, vereisen 149 waterlichamen een verzoek tot afwijking met 
termijnverlenging van de doelstelling tot na 2021. De onderstaande tabel geeft per stroomgebiedsdistrict de 
redenen van de afwijkingen weer. Let wel dat een waterlichaam het voorwerp van meerdere afwijkingen kan 
zijn. 

De stroomgebiedsdistricten van de Rijn en de Seine hadden in de eerste Beheerplannen voor de goede 
ecologische toestand een doelstelling van 100% bepaald. De waterlichamen van deze districten zijn dus niet 
verbonden aan een verzoek tot afwijking. 

Stroomgebiedsdistrict Natuurlijke 
gesteldheid 

Technisch niet 
haalbaar 

Economische 
redenen 

Schelde 56 9 48 
Maas 47 32 20 
Rijn 0 0 0 

Seine 0 0 0 

Tabel 33:  Afwijking 

Voor het bereiken van de chemische toestand (inclusief alomtegenwoordige PBT's) bepaalt de MKN-richtlijn 
(2013/39/EU) dat rekening wordt gehouden met de analyses uitgevoerd in de "biota". Uit de eerste resultaten 
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voor kwik blijkt dat alle tot nu toe geanalyseerde waterlichamen voor deze parameter in een lager klasse zijn 
ingedeeld. Vanwege de onmogelijkheid om de toevoer ervan te verminderen, zal geen enkel waterlichaam 
tegen 2021 de goede chemische toestand bereiken. Voor alle oppervlaktewaterlichamen wordt dus de 
technische niet-haalbaarheid als reden tot afwijking aangevoerd. 

Voor het bereiken van de chemische toestand (exclusief alomtegenwoordige PBT's zal de "goede toestand" 
van het waterlichaam pas kunnen worden vastgesteld wanneer de gegevens in de biota beschikbaar zullen zijn. 
Deze gegevens zijn thans voor slechts enkele waterlichamen beschikbaar en de eerste gegevens wijzen voor 
ongeveer één op de drie monsternemingen op een overschrijding, voor fluorantheen, van de voor de biota 
vastgestelde milieukwaliteitsnorm. De voorgestelde doelstellingen houden rekening met de onzekerheid die 
voortvloeit uit deze waarnemingen (toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel) en deze waterlichamen zullen 
wegens niet-beschikbare gegevens (technische niet-haalbaarheid als reden tot afwijking) onder 
termijnverlenging worden opgenomen. 

5.2 Grondwaterlichamen 

5.2.1 Algemene doelstellingen 

Voor het grondwater zijn de algemene doelstellingen van de door de kaderrichtlijn Water vereiste 
maatregelenprogramma's in detail beschreven in artikel D.22, § 1, 2° van het Waterwetboek. 

Voor de bescherming en de preventie van achteruitgang van het grondwater kunnen de maatregelen in vier 
doelstellingen worden ingedeeld: 

 voor elk grondwaterlichaam een goede kwantitatieve toestand bereiken; 

 voor elk grondwaterlichaam een goede chemische toestand bereiken; 

 de achteruitgang voorkomen van de toestand van elk grondwaterlichaam en de stijgende trend keren 
van elke concentratie van antropogene verontreinigende stoffen; 

 de lozing van verontreinigende stoffen in het grondwater voorkomen of beperken. 

Wat de laatste drie doelstellingen betreft, bepaalt de dochterrichtlijn 2006/118/EG betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand, de toepasselijke 
evaluatiecriteria en regels. De inhoud van deze richtlijn is toegelicht in artikelen R.43ter en R.187bis, alsook in 
de bijlagen XIV en XX van het Waterwetboek. 

Let wel dat de richtlijn 2006/118/CE recentelijk werd gewijzigd door de richtlijn 2014/80/EU. Deze richtlijn 
bepaalt onder meer dat de lidstaten de noodzaak moeten overwegen om voor "Nitriet" en "Fosfor totaal" of 
"Fosfaten" drempelwaarden vast te stellen en om bij de bepaling van de drempelwaarden extra parameters in 
aanmerking te nemen.  

Deze richtlijn moet uiterlijk op 11 juli 2016 in het Waterwetboek worden omgezet. De gevolgen van deze 
toekomstige wetgevende wijzigingen en de controle op hun overeenstemming met de richtlijn 2008/105/EG 
betreffende de prioritaire stoffen, werden bij de beoordeling van de grondwaterlichamen en de bepaling van 
hun milieudoelstellingen in aanmerking genomen.  

De doelstelling van het bereiken van de goede kwantitatieve toestand is gedefinieerd in de kaderrichtlijn Water 
2000/60/EG en is opgenomen in artikel R.43ter-6 van het Waterwetboek. 

Een grondwaterlichaam wordt geacht in goede toestand te zijn wanneer zowel de chemische als de 
kwantitatieve toestand goed zijn. 

Bovendien genieten de grondwaterlichamen gebruikt voor drinkwaterwinning de status van beschermd gebied. 
Overeenkomstig artikel 7 van de KRW (omgezet in artikel D.168 van het Waterwetboek) houdt dat de 
uitvoering in van aangescherpte maatregelen met de bedoeling de achteruitgang van hun kwaliteit te 
voorkomen en zodoende het nodige zuiveringsniveau voor de productie van leidingwater te verlagen.  
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Kwantitatieve toestand 

De goede kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam is bereikt wanneer het piëzometrisch niveau van 
het grondwaterlichaam zodanig is dat de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid gewonnen water op lange termijn 
de beschikbare grondwatervoorraad niet overschrijdt. Bijgevolg mag het grondwaterpeil niet aan zodanige 
antropogene activiteiten onderhevig zijn:  

1. dat de milieudoelstellingen voor de bijbehorende oppervlaktewateren niet worden bereikt; 

2. dat de toestand van deze oppervlaktewateren significant achteruitgaat; 

3. dat significante schade wordt veroorzaakt aan de terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van het 
grondwaterlichaam afhankelijk zijn (wetlands bijvoorbeeld);  

4. die kunnen leiden tot een niet-rationeel gebruik of tot gebruiksconflicten van het grondwater; 

5. die een indringing kunnen veroorzaken van zout water of andere stoffen, en de afvloeiingen zelfs 
permanent kunnen wijzigen die tot dergelijke verontreiniging kunnen leiden. 

Chemische toestand 

De goede chemische toestand van een grondwaterlichaam moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Veranderingen in de geleidbaarheid van het water duiden niet op de indringing van zout water of 
andere stoffen in het grondwaterlichaam; 

 De chemische samenstelling van het grondwaterlichaam is zodanig dat de concentraties van 
verontreinigende stoffen niet beletten dat de voor de bijbehorende oppervlaktewateren aangegeven 
milieudoelstellingen worden bereikt, niet leiden tot een significante vermindering van de ecologische 
of chemische kwaliteit van de bijbehorende oppervlaktewateren en geen significante schade 
toebrengen aan de terrestrische ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het 
grondwaterlichaam; 

 De chemische samenstelling gemeten aan de verschillende meetpunten van het 
hoofdmonitoringnetwerk is zodanig dat de concentraties van verontreinigende stoffen voldoen aan de 
hierna vermelde kwaliteitsnormen en drempelwaarden die identiek zijn aan de waarden van de 
criteria vastgesteld door de Waalse Regering, uitgezonderd voor kwik dat niet langer wordt 
beschouwd als een verontreinigende stof van het grondwater in Wallonië en waarvoor dus geen 
drempelwaarde hoeft te worden bepaald: 

 

Verontreinigende stof Kwaliteitsnormen 

Nitraten 50 mg NO3
-
/l 

Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, inclusief de relevante omzettings-, 
afbraak- en reactieproducten daarvan 

0,1 μg/l (voor elke afzonderlijke 
molecule) 0,5 μg/l (in totaal) 

Tabel 34:  Grondwaterkwaliteitsnormen 

Verontreinigende stof Drempelwaarde 

Ammonium 0,5 mg NH4
+
/l 

Arsenicum 10 µg/l* 

Cadmium 3µg/l 

Chloorthalonil ESA (VIS-01) 1,5 µg/l 

Chloriden 150 mg/l 
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Verontreinigende stof Drempelwaarde 

Vinylchloride 0,25 µg/l 

Chromium VI (Hexavalent) 9 µg/l 

Koper 100 µg/l  

Cyaniden (totaal)  50 µg/l 

1,2-dichlooretheen (cis + trans) 5 µg/l 

2,6-dichloorbenzamide (BAM) 0,5 µg/l 

Metazachloor ESA 1,5 µg/l 

Methyl-tert-butylether (MTBE)  30 µg/l 

Nikkel 20 µg/l* 

Nitraten (voor de waterlichamen RWM100, RWR101, RWM102, RWM103) 25 mg NO
-
3/l 

Nitrieten 0,1 mg NO2
-
/l  

Fosfor totaal 1,15 mg P2O5/l 

Fosfor totaal (voor de waterlichamen RWM100, RWR101, RWM102, RWM103) 0,46 mg P2O5/l 

Lood 10 µg/l 

Sulfaten 250 mg SO4
2-

/l* 

Trichlooretheen 7 µg/l 

Tetrachlooretheen 4 µg/l 

Zink 200 µg/l 

Tabel 35:  Toepasselijke drempelwaarden voor het grondwater 

Voor de parameters aangeduid met een * kan voor sommige grondwaterlichamen de drempelwaarde worden 
verhoogd om rekening te houden met de waarde van de referentieconcentratie indien die groter is. De nodige 
verhogingen worden afgetrokken van de natuurlijke geochemische bodem berekend in de tabel van de 
volgende bijlage: Bijlage 2: Referentieconcentraties van de grondwaterlichamen - Bron: DGO3 (2015) 
en betreffen de sulfaten (waterlichamen RWE160, DW = 400 mg/l en RWM073, DW = 500 mg/l), ammonium 
(waterlichaam RWE060, DW = 1,5 mg/l), nikkel (waterlichaam RWM141, DW= 30 µg/l) en zink (waterlichaam 
RWM141, DW = 300 µg/l). 

De algemene regel om de globale toestand van een grondwaterlichaam te beoordelen is de volgende: het 
waterlichaam zal worden beoordeeld als zijnde in goede toestand wanneer het aan alle voormelde criteria 
voldoet en, in het bijzonder, wanneer alle officiële monitoringlocaties (KRW-monitoringnetwerk) van het 
waterlichaam conform de kwaliteitsnormen en drempelwaarden zijn. In tegengesteld geval kan het 
waterlichaam eveneens worden ingedeeld als zijnde in goede toestand indien uit een aangepast onderzoek 
blijkt dat de op sommige locaties vastgestelde niet-inachtneming van de criteria niet meer bedraagt dan 20% 
van de totale oppervlakte van het waterlichaam, het drinkwatergebruik van het grondwater niet aantast en 
geen significante schade aan de bijbehorende of afhankelijke ecosystemen veroorzaakt.  

Geen achteruitgang van het grondwater 

Het vertrekpunt voor de uitvoering van de maatregelen om de significante en aanhoudende stijgende trend 
van de concentraties verontreinigende stoffen tegen te gaan, is hoogstens gelijk aan 75% van de waarde van de 
kwaliteitsnormen voor grondwater en van de hierboven bepaalde drempelwaarden. 

Dankzij een statistische methode, ontwikkeld door D’Or en Allard (EPHESIA, 2014), konden voor meer dan 900 
tijdreeksen de trends en de trendbreuken van nitraatconcentraties in het grondwater worden bepaald (met 
bepaling van het vertrekpunt van de trendomkeer). 

Deze statistische methode zal gedurende de tweede Stroomgebiedbeheerplannen verder worden ontwikkeld 
om overeenkomstig artikel R. 43ter – 5 en bijlage XIV van het decreetgevend deel van het Waterwetboek te 



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 85 - 

worden toegepast op alle verontreinigende stoffen, groepen van verontreinigende stoffen of 
verontreinigingsindicatoren waargenomen in de grondwaterlichamen of groepen van grondwaterlichamen die 
als risicovol zijn aangemerkt. 

Preventie en beperking van de inbreng van verontreinigende stoffen  

Het doel dat erin bestaat de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te 
beperken, wordt al gesteund door een reeks maatregelen vermeld in het Waterwetboek (zoals het PGDA - 
Programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw) of andere beheerinstrumenten zoals de 
milieuvergunning of het Waals programma voor pesticidenreductie. Het maatregelenprogramma van de 
kaderrichtlijn Water moet die opnemen en indien nodig aanvullen om de achteruitgang van de toestand van 
alle grondwaterlichamen te voorkomen. 

Bijlage XX van het Waterwetboek inventariseert de relevante groepen van verontreinigende stoffen voor het 
grondwater en onderscheidt de volgende lijsten: 

A)  Lijst I: gevaarlijke of als gevaarlijk beschouwde stoffen waarvan de inbreng in het grondwater moet worden 
vermeden. Het betreft de volgende stoffen: 

1.  gehalogeneerde organische verbindingen en stoffen die organische verbindingen van dat type kunnen 
vormen in het aquatische milieu, en meer bepaald gechloreerde koolwaterstoffen en PCB;  

2-3. organische fosforverbindingen en organische tinverbindingen;  

4.  stoffen en voorbereidingen of hun afbraakproducten waarvan het kankerverwekkend of mutagene 
karakter of de eigenschappen die de steroïdogenische, thyreotische of voortplantingsfuncties of andere 
endocrinische functies in of via het aquatische milieu kunnen aantasten, werden aangetoond;  

5.  persistente koolwaterstoffen of persistente en bioaccumulerende organische stoffen en meer bepaald:  

 monocyclische aromatische koolwaterstoffen;  

 minerale oliën ((meetbare door de koolwaterstofindex (C10-C40));  

 polycyclische aromatische koolwaterstoffen;  

 ethers, additieven voor brandstoffen (MTBE en ETBE);  

6.  cyaniden;  

7.  kwik en kwikverbindingen;  

8.  cadmium en cadmiumverbindingen;  

9.  gewasbeschermingsmiddelen omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 en 
biociden omschreven in Titel 1, artikel 1, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 overeenkomstig de 
wet van 21 december 1998. 

B)  Lijst II: andere verontreinigende stoffen stoffen waarvan de inbreng in het grondwater moet worden 
beperkt. Het betreft de volgende stoffen: 

1.  arsenicum en verbindingen ervan;  

2.  nikkel en nikkelverbindingen;  

3.  zink, koper en hun verbindingen;  

4.  andere metalen en hun verbindingen;  

5.  stoffen die bijdragen tot eutrofiëring (meer bepaald nitraten en fosfaten);  

6.  stoffen met een negatieve invloed op de zuurstofbalans (en die gemeten kunnen worden met 
parameters zoals BZV, CZV, permanganaatgetal en organische koolstof);  

7.  stoffen in suspensie (ook die welke met de troebelheidsgraad gemeten kunnen worden);  

8-9-10-11-12. ammonium; boraat; fluoride; chloride; sulfaat. 
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Specifieke doelstellingen voor de voor menselijke consumptie bestemde waterwinningen 

De voornoemde aangenomen drempelwaarden van de goede chemische toestand (tabellen 30, 31 en 32) 
houden rekening met de parameterwaarden bepaald voor het voor menselijke consumptie bestemd water om 
het nodige zuiveringsniveau van grondwater voor de productie van drinkwater te verlagen. 

Behalve de noodzaak van preventieve maatregelen om de bronnen van verontreiniging van het onbehandelde 
grondwater te verminderen, bestaan er dus geen specifieke extra doelstellingen voor de voor menselijke 
consumptie bestemde waterwinningen. 

De beschermingsmaatregelen van de drinkwaterwinningen beschreven in artikelen R.153 tot R.169 van het 
Waterwetboek zijn de facto echter uitgebreider en strenger dan de algemene beschermingsmaatregelen van 
het grondwater. Alle inrichtingen of activiteiten gevestigd in de dichtbijgelegen of afgelegen waterwingebieden 
en preventiegebieden en die risico's inhouden in termen van inbreng van verontreinigende stoffen in het 
grondwater, zijn naargelang het geval verboden of gereglementeerd. 

Voor de beschermingsgebieden van de voor menselijke consumptie bestemde waterwinningen, zijn inzake 
diffuse verontreiniging strengere actiedrempels van toepassing om de stijgende trend van de concentraties 
tegen te gaan. 

Zo bepaalt artikel artikel R.165 §2 van het Waterwetboek voor de waterwingebieden waarvoor 
beschermingsgebieden zijn afgebakend, dat indien de waterwinning een gemiddeld jaarlijks gehalte van meer 
dan 35 mg NO3

-
/l, of van meer dan 20 mg NO3

-
/l met een stijgende trend optekent, de Minister bevoegd voor 

het waterbeleid gepaste maatregelen kan nemen tot wijziging van bepaalde landbouw-, huishoudelijke en 
andere praktijken om de lozing van nitraten in het grondwater te beperken. Deze maatregelen blijven van 
toepassing tot het gehalte opnieuw onder 20 mg NO3

-
/l is gedaald en gedurende minstens 5 jaar op dat niveau 

gehandhaafd blijft. 

Anderzijds, indien de concentratie werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, en/of in hun omzettings-, 
afbraak- en reactieproducten, een stijgende trend optekent en het jaargemiddelde in het ontvangende water 
meer bedraagt dan 30% van de kwaliteitsnormen van het grondwater per individuele stof of voor het totaal 
van de stoffen, kan de bevoegde Minister na een onderzoekscontrole de nodige aansporingsmaatregelen 
nemen tot wijziging van bepaalde landbouw-, huishoudelijke en andere praktijken om de inbreng van 
bestrijdingsmiddelen (en aanverwante stoffen) in het grondwater te beperken. Deze maatregelen blijven van 
toepassing tot de concentratie opnieuw onder 30% van de kwaliteitsnormen van het grondwater is gedaald en 
gedurende minstens vijf jaar op dat niveau gehandhaafd blijft. 

Vervolgens, indien de concentratie werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, alsook in hun omzettings-, 
afbraak- en reactieproducten, in jaargemiddelde in het ontvangende water meer bedraagt dan 75% van de 
kwaliteitsnormen van het grondwater per individuele stof of voor het totaal van de stoffen, kan de bevoegde 
Minister na een onderzoekscontrole strengere maatregelen nemen, inclusief het verbod op het gebruik van de 
betrokken bestrijdingsmiddelen, om hun inbreng in het grondwater te beperken. Deze maatregelen blijven van 
toepassing tot de concentratie opnieuw onder 75% van de kwaliteitsnormen van het grondwater is gedaald en 
gedurende minstens vijf jaar op dit niveau gehandhaafd blijft. 

Indien deze specifieke maatregelen betreffende de nitraten en bestrijdingsmiddelen ontoereikend mochten 
zijn, kan de Minister in het gehele monitoringgebied of in een deel ervan gelijksoortige bepalingen vaststellen 
die overeenstemmen met de gehele voedingszone van de waterwinning. 

5.2.2 Toestand van de grondwaterlichamen 

Kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen 

De onderstaande tabel geeft de kwantitatieve toestand 2013 weer van de grondwaterlichamen in Wallonië. De 
in 2008 voor de voorgaande Beheerplannen uitgevoerde evaluatie van de kwantitatieve toestand van de 
grondwaterlichamen is tussen haakjes vermeld. 
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District Aantal 
grondwaterlichamen 

Kwantitatieve toestand 2013 (2008) 

Niet goed Goed 

Schelde 10 0 (1) 10 (9) 

Maas 21 0 (0) 21 (21) 

Rijn 2 0 (0) 2 (2) 

Totaal 33 0 (1) 33 (32) 

Tabel 36:  Kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen in Wallonië in 2013 

Alle 33 grondwaterlichamen in Wallonië zijn ingedeeld als zijnde in goede kwantitatieve toestand in 2013. 

Chemische toestand van de grondwaterlichamen 

De onderstaande tabel geeft de chemische toestand 2013 weer van de grondwaterlichamen in Wallonië. De in 
2008 voor de voorgaande Beheerplannen uitgevoerde evaluatie van de chemische toestand van de 
grondwaterlichamen is tussen haakjes vermeld. 

ISGD Aantal 
grondwaterlichamen 

Chemische toestand 2013 (2008) 

Niet goed Goed 

Schelde 10 6 (6) 4 (4) 

Maas 21 7 (6) 14 (15) 

Rijn 2 0 (0) 2 (2) 

Totaal 33 13 (12) 20 (21) 

Tabel 37:  Chemische toestand van de grondwaterlichamen in Wallonië in 2013 

13 op de 33 grondwaterlichamen in Wallonië zijn ingedeeld als zijnde in slechte chemische toestand in 2013: 6 
in het Scheldedistrict en 7 in het Maasdistrict (het waterlichaam RWM011, ingedeeld als zijnde in goede 
toestand in 2008, wordt in 2013 beoordeeld als zijnde in slechte toestand vanwege het in 2008 niet 
vastgestelde hoge gehalte aan bestrijdingsmiddelen). De 2 grondwaterlichamen in het Rijndistrict zijn 
ingedeeld als zijnde in goede chemische toestand. De parameters die de indeling in een lagere klasse tot gevolg 
hebben: 

 nitraten en/of bestrijdingsmiddelen voor 11 grondwaterlichamen (5 in het Scheldedistrict, 6 in 
het Maasdistrict); 

 macroverontreinigende stoffen (ammonium, fosfor) voor 2 grondwaterlichamen (1 in het 
Scheldedistrict en 1 in het Maasdistrict). 

De samenvatting van de resultaten, alsook de per grondwaterlichaam waargenomen significante impact, zijn in 
de specifieke documenten van de stroomgebiedsdistricten voorgesteld, met het detail van de veranderingen44 
die problemen stellen, de algemene afwijking ten opzichte van de "goede toestand", alsook de 
verontreinigingsbronnen die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van het grondwater. Deze 
verontreinigingsbronnen werden als volgt gegroepeerd:  

 de landbouw waar de belastingen uit diffuse of uit puntbronnen afkomstig kunnen zijn en 
veranderingen veroorzaken, hoofdzakelijk in nitraten en bijkomend in bestrijdingsmiddelen; 

 de industrie (alle industriecategorieën) waar de belastingen worden beschouwd als afkomstig uit 
puntbronnen en leiden tot veranderingen in macroverontreinigende stoffen, tot risico’s van de 
inbreng van macroverontreinigende stoffen (metalen, organische verbindingen) en tot 
kwantitatieve risico's (delfstoffenindustrie); 

                                                                 
44

  Veranderingen zijn chemische parametergroepen van dezelfde aard of met hetzelfde effect die toelaten om de soorten 
achteruitgang van de waterkwaliteit te beschrijven. 
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 de zogenaamde collectieve verontreinigingsbron omvat de huishoudens en de diensten aan de 
bevolking in ruime zin (watervoorziening, opvang en zuivering van afvalwater, vervoer, 
stadsontwikkeling, groengebieden, enz.); de bevoorrading van water kan leiden tot kwantitatieve 
risico's; de andere vermelde sectoren kunnen macroverontreinigende stoffen en 
bestrijdingsmiddelen uitstoten die als diffuus worden beschouwd.  

 ten slotte de verontreinigde terreinen, oude stortplaatsen en andere te saneren sites 
gegroepeerd onder de noemer van historische verontreinigingsbron; het betreft hoofdzakelijk 
bronnen van microverontreinigende stoffen naar het grondwater waarvan de verspreiding 
eventueel moet worden gecontroleerd.  

Algemene toestand van de grondwaterlichamen 

Op basis van de resultaten van de monitoringprogramma’s konden de kwantitatieve en chemische toestand 
2009-2013 van de 33 grondwaterlichamen in Wallonië worden beoordeeld. Alle grondwaterlichamen zijn 
ingedeeld als zijnde in goede kwantitatieve toestand. Daarentegen zijn 13 waterlichamen ingedeeld als zijnde 
in slechte chemische toestand (6 in het Scheldedistrict en 7 in het Maasdistrict). In totaal zijn 13 
grondwaterlichamen ingedeeld als zijnde in algemene slechte toestand in 2013. De samenvatting van de 
resultaten per grondwaterlichaam is in de specifieke documenten van de stroomgebiedsdistricten opgenomen. 

5.2.3 Evolutie van de grondwaterkwaliteit 

De resultaten van de trendanalyses hebben gewezen op een achteruitgang van de chemische toestand van 6 
grondwaterlichamen (2 in het Scheldedistrict en 4 in het Maasdistrict).  

Overigens blijkt uit de trendanalyse eveneens een risico van achteruitgang van de chemische toestand van 3 
andere grondwaterlichamen ingedeeld als zijnde in goede toestand (één in elk district: Schelde, Maas en Rijn).  

De samenvatting van de resultaten per grondwaterlichaam is in de specifieke documenten van de 
stroomgebiedsdistricten opgenomen. 

5.2.4 Milieudoelstellingen 

De onderstaande tabel geeft per district de voor 2021 voorgestelde milieudoelstellingen weer.  

District Aantal 
grondwaterlichamen 

Goede toestand 
2013 

Doelstelling 
goede toestand 

2021 

Afwijkingen 

Schelde 10 4  1 5 

Maas 21 14 1 6 

Rijn 2 2 0  0 

Wallonië 33 20 2 11 

 % 100% 61%  6% 33% 

Tabel 38:  Doelstelling goede toestand tegen 2021 voor de grondwaterlichamen 

Rekening houdend met de natuurlijke gesteldheid van de grondwaterlichamen (onder meer de 
verplaatsingstijd bodem-grondwaterlaag) en behoudens de conclusies van een kosten-batenanalyse, zullen bij 
de uitvoering van de tweede Beheerplannen 11 waterlichamen de goede toestand niet bereiken en het 
voorwerp zijn van een termijnverlenging. De redenen van deze afwijkingen zijn vermeld in de specifieke 
documenten van de overeenstemmende stroomgebiedsdistricten. 
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5.3 Beschermde gebieden 

De toepasselijke kwaliteitsdoelstellingen in de beschermde gebieden zijn de volgende: 

 de algemene op het waterlichaam toepasselijke doelstellingen bepaald door de kaderrichtlijn Water;  

 de specifieke doelstellingen bepaald door de communautaire tekst krachtens welke het gebied of het 
waterlichaam werd opgenomen in het Register van Beschermde gebieden; deze doelstellingen zijn van 
toepassing op het beschermde gebied. 

De kaderrichtlijn Water voorziet, onder bepaalde voorwaarden, in afwijkingen of doelverlagingen van de 
algemene doelstellingen. 

De specifieke doelstellingen moeten echter in 2015 worden gehaald, zonder de mogelijkheid van 
termijnverlenging of doelverlaging, uitgezonderd andersluidende bepaling in de communautaire wetgeving op 
basis waarvan de verschillende beschermde gebieden werden aangewezen. 

Deze specifieke doelstellingen zijn niet noodzakelijkerwijs uitgedrukt in becijferde kwaliteitsnormen; dat is 
onder meer het geval voor de NATURA 2000-gebieden waar de doelstelling bestaat in de instandhouding van 
de habitats en soorten. 

De specifieke doelstellingen voor elk soort beschermd gebied zijn hierna samengevat: 

5.3.1 Gebieden aangewezen voor de voor menselijke consumptie bestemde 
waterwinningen 

De te bereiken kwaliteitsnormen in de gebieden aangewezen voor de voor menselijke consumptie bestemde 
waterwinningen (grond- en oppervlaktewater), zijn opgenomen in bijlage XIV van het regelgevend deel van het 
Waterwetboek. De milieukwaliteitsnormen (drempelwaarden) werden vastgesteld overeenkomstig de richtlijn 
2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de 
toestand. 

5.3.2 Waterlichamen aangewezen als recreatiewater, inclusief de zwemzones 

De milieudoelstellingen met betrekking tot de zwemzones vloeien voort uit de normen, doelstellingen en 
criteria bepaald door de richtlijn 2006/7/EG: 

 voor het einde van het badseizoen 2015 een zwemwaterkwaliteit bereiken van minstens 
"aanvaardbaar" (zie punt 4.3.2 van dit document); 

 aangepaste maatregelen nemen voor de zwemzones die deze doelstelling in 2015 niet bereiken om de 
verontreinigingsbronnen te vermijden, te beperken of op te heffen. 

Onder bepaalde voorwaarden kan zwemwater echter tijdelijk als "slecht" worden ingedeeld zonder dat dit 
echter kan leiden tot de niet-overeenstemming met de richtlijn 2006/7/EG. 

5.3.3 Kwetsbare gebieden in termen van nutriënten 

De richtlijn 91/271/EEG tot regeling van de kwetsbare gebieden bepaalt een middelenverplichting en niet een 
resultaatverplichting. Geen enkele kwaliteitsnorm van de aan de kwetsbare gebieden verbonden waterlopen 
vloeit hier dus uit voort. 
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De kwetsbare zones in de zin van de Nitraatrichtlijn 91/676/EEG, moeten echter aan de doelstellingen van deze 
richtlijn beantwoorden. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het regelgevend deel van het Waterwetboek 
(artikelen R.188 tot R.232) dat het Programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw (PGDA) bevat. 

5.3.4 Gebieden aangewezen als beschermingsgebied van de habitats en de 
soorten 

De specifieke doelstellingen van dit soort gebieden beogen de goede toestand (of het goed potentieel) te 
bereiken van de waterlichamen in alle Natura 2000-gebieden die soorten of habitats herbergen van 
communautair belang en overeenkomstig de termijnen beschreven in de milieudoelstellingen van de KRW. 
Voor de waterlichamen met populaties parelmosselen (thans aanwezig in de stroomgebieden van de Maas en 
de Rijn) wordt deze eis verhoogd tot het bereiken van de zeer goede toestand. 
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6 Samenvatting van de economische analyse van het 
watergebruik 

6.1 Inleiding  

De economische analyse bestaat uit twee hoofddelen: 

 de toepassing van het beginsel van de terugwinning van de kosten van de waterdiensten en van de 
milieukosten overeenkomstig artikelen 5 en 9 van de richtlijn. Dit deel is opgenomen in paragraaf 6.2; 

 de economische analyse van het maatregelenprogramma op basis van drie studies voor de becijfering 
van het maatregelenprogramma, de evaluatie van zijn milieuefficiëntie en de kwantificering van zijn 
impact op de betrokken sectoren. De kosteneffectiviteitsanalyse, de kosten-batenanalyse en de 
analyse van de onevenredige kosten zijn beschreven in paragraaf 6.3. 

6.2 Beginsel van de terugwinning van de kosten 

6.2.1 Inleiding 

Het beginsel van de terugwinning van de kosten van de waterdiensten is gereglementeerd door artikelen 5 en 
9 en bijlage III van de richtlijn 2000/60/EG. 

 

Inzake de terugwinning van de kosten legt de richtlijn de lidstaten twee verplichtingen op die zij tegen 2010 
moeten nakomen(artikel 9, § 1): 

"Het waterprijsbeleid moet adequate prikkels bevatten voor de gebruikers om de watervoorraden efficiënt te 
benutten, en daardoor een bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen van deze richtlijn; 

De diverse watergebruikssectoren, ten minste onderverdeeld in huishoudens, bedrijven en landbouw, moeten 
een redelijke bijdrage leveren aan de terugwinning van de kosten van de waterdiensten, die gebaseerd is op de 
economische analyse uitgevoerd volgens bijlage III en rekening houdt met het beginsel dat de vervuiler betaalt.” 

1. artikel 5 bepaalt dat een "economische analyse van het watergebruik wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de technische specificaties van bijlage III". 

2. bijlage III bepaalt dat "de economische analyse voldoende informatie moet bevatten voor de 
relevante berekeningen die nodig zijn om rekening te houden met het beginsel van de 
terugwinning van de kosten van de waterdiensten, gelet op de langetermijnvoorspellingen van 
aanbod en vraag naar water in het stroomgebiedsdistrict en, waar nodig: 

a. schatting van de volumes, prijzen en kosten van de waterdiensten; 

b. schatting van de relevante investeringen, inclusief voorspellingen voor dergelijke 
investeringen" 

3. artikel 9 bepaalt dat de "lidstaten rekening houden met het beginsel van de terugwinning van de 
kosten van de waterdiensten, inclusief milieukosten en kosten van de hulpbronnen, met 
inachtneming van de economische analyse volgens bijlage III en overeenkomstig het beginsel dat 
de vervuiler betaalt". 
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6.2.2 Toepassing van het beginsel van de terugwinning van de kosten 

De uitvoering van het beginsel van de terugwinning van de kosten van de waterdiensten bestaat uit twee grote 
fasen: 

 de opstelling van een "inventarisatie" of actuele balans van de uitvoering van het beginsel van de 
terugwinning van de kosten, in elk stroomgebiedsdistrict, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 
en van bijlage III. Die fase heeft tot doel het terugwinningspercentage van de kosten van de 
waterdiensten door de economische sectoren te schatten. De kostenterugwinningspercentages zijn 
economische indicatoren die toelaten het "redelijke" karakter te beoordelen van de bijdrage van de 
economische sectoren aan de terugwinning van de kosten van de waterdiensten overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van de richtlijn; 

 de voorstelling van aangepaste maatregelen voor de toepassing van het beginsel van de terugwinning 
van de kosten op basis van de resultaten en conclusies van de "inventarisatie". De maatregelen inzake 
de terugwinning van de kosten zijn “basismaatregelen” overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, 
§ 3.b van de richtlijn 2000/60/EG. Zij maken deel uit van het maatregelenprogramma in het kader van 
de Stroomgebiedbeheerplannen dat tot doel heeft tegen 2015 de "milieudoelstellingen" van de 
richtlijn te bereiken 

6.2.2.1  1 E  BE H EER P LAN (2010/2015)  

Het 1
e
 Beheerplan voor de periode 2010/2015 dat op 23 juni 2013 door de Waalse Regering werd 

goedgekeurd, omvat als volgt: 

 de berekening, per stroomgebiedsdistrict, van de terugwinningspercentages door de economische 
sectoren van de kosten van de waterdiensten productie/distributie van drinkwater en collectieve 
rioolwaterzuivering; 

 de voorstelling van de algemene beginselen inzake de terugwinning van de kosten van de 
waterdiensten en van de milieukosten door de verschillende economische sectoren. Zij 
vertegenwoordigen de krachtlijnen van de fiscale hervorming van het waterbeleid die de Waalse 
Regering heeft aangenomen met het oog op de uitvoering van artikel 9 van de richtlijn. 

Op basis van de algemene beginselen bepaald in de Beheerplannen zoals goedgekeurd door de Waalse 
Regering, heeft het Waals Parlement de bepalingen goedgekeurd van de fiscale hervorming van het 
waterbeleid met het oog op de uitvoering van artikel 9 van de richtlijn. Deze bepalingen zijn opgenomen in het 
programmadecreet van 12 december 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2014 en 
dat op 1 januari 2015 in werking is getreden. 

6.2.2.2  2 E  BE H EER P LAN (2016/2021)  

In het kader van de evaluatieprocedure van de Beheerplannen 2010/2015 aangenomen door de 3 gewesten en 
de federale Staat, heeft de Europese Commissie voor elk thema van de Beheerplannen een reeks 
opmerkingen/commentaren en actieprioriteiten aan de bevoegde autoriteiten meegedeeld. De bevoegde 
autoriteiten zijn dus verplicht om bij de opstelling van het 2

e
 Beheerplan rekening te houden met de verzoeken 

van de Europese Commissie. 

Met betrekking tot het hoofdstuk "economische analyse" heeft de Europese Commissie Wallonië verzocht om 
in de economische analyse betreffende de terugwinning van de kosten, de milieukosten en de kosten van de 
hulpbronnen te integreren. 

Rekening houdend met deze opmerkingen, neemt het 2
e
 Beheerplan in dit hoofdstuk 6 "economische analyse" 

voor het deel dat betrekking heeft op de uitvoering van artikel 9 de volgende delen op: 

 de bijwerking, per stroomgebiedsdistrict, van de terugwinningspercentages van de kosten van de 
waterdienst productie/distributie van drinkwater Dit deel is toegelicht in de samenvatting per 
stroomgebiedsdistrict; 
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 de bijwerking, per stroomgebiedsdistrict, van de terugwinningspercentages van de kosten van de 
waterdienst collectieve zuivering. Dit deel is toegelicht in de samenvatting per stroomgebiedsdistrict. 
De cijfers op schaal van Wallonië zijn hierna weergegeven; 

 de algemene beginselen van de fiscale hervorming van het waterbeleid aangenomen door het Waals 
Parlement (programmadecreet van 12/12/2014) in het kader van de uitvoering van artikel 9. Dit deel 
is opgenomen in paragraaf 6.2.3; 

 de integratie van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen in de economische analyse 
betreffende de terugwinning van de kosten. Dit deel is opgenomen in paragraaf 6.2.4. 

Artikel 5 van de richtlijn bepaalt dat de "inventarisatie" en de economische analyse voor de berekening van de 
kostenterugwinningspercentages (artikel 5) "uiterlijk 13 jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn" 
of op 31 december 2013 moet worden bijgewerkt. 

Overeenkomstig deze bepaling werden de terugwinningspercentages van de kosten van de waterdiensten in de 
loop van 2013 bijgewerkt op basis van de volgende referentiejaren: 

 2011 voor de waterdienst collectieve waterzuivering; de volgende tabellen geven de evolutie weer van 
het terugwinningspercentage voor de huishoudens en de industrie, op schaal van Wallonië;  

Huishoudelijke sector (miljoen €) 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Totale bijdrage van de sector  110,18 147,46 182,94 179,67 193,14 
2. Aan de sector toegerekende 

jaarlijkse kosten van de waterdienst  109,28 124,51 142,12 151,50 167,18 

Terrugwinningspercentage van de kosten 
door de sector (1/2) 100,8% 118,4% 128,7% 118,6% 115,5% 

Tabel 39: Evolutie van de terugwinningspercentages voor de huishoudens, op schaal van Wallonië 
(2011) 

Industriële sector (miljoen €) 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Totale bijdrage van de sector  11,498 12,849 12,093 12,047 12,21 
2. Aan de sector toegerekende 

jaarlijkse kosten van de waterdienst  21,105 24,656 28,119 30,131 32,642 

Terrugwinningspercentage van de kosten 
door de sector (1/2) 54,5% 52,1% 43,0% 40,0% 37,4% 

Tabel 40: Evolutie van de terugwinningspercentages voor de industrie, op schaal van Wallonië 
(2011) 

 2010 voor de waterdienst productie/distributie van drinkwater; de volgende tabel geeft de evolutie 
weer van het terugwinningspercentage voor de drie sectoren, op schaal van Wallonië.  

Economische sectoren Bijdragen 
economische 

sectoren  
(miljoen €) 

Kosten van de 
waterdienst 

productie/distributie 
(miljoen €)  

Terugwinningspercentage 
2010 (%) 

Landbouw 5,00 2,80 179% 

Industrie 26,57 9,29 286% 

Huishoudens 289,65 311,29 93% 

TOTAAL 321,23 323,38 99% 

Tabel 41: Evolutie van de terugwinningspercentages voor de drie sectoren, op schaal van Wallonië 
(2011) 
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De bijwerking van de terugwinningspercentages van de kosten van de waterdiensten werd uitgevoerd 
overeenkomstig de aanbevelingen van het WATECO-richtsnoer45. 

6.2.2.3  DEF IN I TI E VA N DE E CON OMI S CH E S EC TOR EN  

De economische sectoren die in aanmerking worden genomen in het kader van de studie over de terugwinning 
van de kosten van de waterdienst collectieve zuivering, worden als volgt bepaald: 

a) Huishoudelijke sector 

De huishoudelijke sector wordt omschreven als de gebruikers die uitsluitend "huishoudelijk" afvalwater lozen 
en gelegen zijn in een gebied van collectieve, tijdelijke of individuele waterzuivering. 

Artikel D.2, 41° van het Waterwetboek definieert het begrip "huishoudelijk afvalwater". Rekening houdend met 
die definitie van "huishoudelijk afvalwater", omvat de huishoudelijke sector de volgende economische actoren: 

 de inwoners van een gebied met collectieve, individuele of tijdelijke waterzuivering; 

 de bedrijven die eender welke economische activiteit uitoefenen en gelegen zijn in een gebied met 
collectieve, individuele of tijdelijke waterzuivering en per dag een vuilvracht lozen van minder dan of 
gelijk aan 100 IE vóór zuivering en die geen gevaarlijke stoffen bevat zoals bepaald in artikel D.2, 79° 
van het Waterwetboek. Deze bedrijven lozen geen "industrieel" afvalwater en zijn dus niet 
onderworpen aan de heffing op de lozing van "industrieel" afvalwater. 

Overeenkomstig deze definitie omvat de huishoudelijke sector, behalve alle eigenlijke huishoudens, de 
bedrijven (behorend tot de tertiaire sector, de dienstensector, de toeristische sector, enz.) die uitsluiten 
huishoudelijk afvalwater lozen (te weten: handelszaken en dienstverleners, KMO's, de horecasector, de 
overheidsbesturen, enz.).  

B) Industriële sector 

De industriële sector wordt omschreven als de bedrijven die een industriële activiteit uitoefenen en “die 
industrieel afvalwater lozen in het openbaar rioolstelsel, in de afvalwatercollectoren, in de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties van de saneringsinstellingen, in het oppervlaktewater of in het grondwater" 
(artikel D.276, § 1 van het Waterwetboek). Het "industrieel" afvalwater wordt ofwel apart geloosd ofwel 
gemengd met het door deze bedrijven geproduceerd "huishoudelijk afvalwater". 

Artikel D.2, 42° van het Waterwetboek definieert het begrip "industrieel afvalwater" als "ander afvalwater dan 
huishoudelijk afvalwater". 

Bedrijven die "industrieel afvalwater" lozen, zijn onderworpen aan de heffing op de lozing van industrieel 
afvalwater (Titel II "Financiering van het beheer van de antropogene waterkringloop”, hoofdstuk 1, deel 4 van 
het Waterwetboek). 

c) Landbouwsector 

In het kader van het 2
e
 Beheerplan wordt voor de landbouwsector dezelfde definitie gebruikt als in het kader 

van het 1
e
 Beheerplan. 

Zo omvat de landbouwsector de landbouwbedrijven die "afvalwater uit de landbouw" lozen en die vroeger 
onderworpen waren aan de heffing op de lozing van afvalwater uit de landbouw. Deze heffing werd opgeheven 
door het programmadecreet van de Waalse Regering van 12/12/2014. 

                                                                 
45

  Economics and the Environment: the implementation challenge of the Water Framework Directive – A guidance 
document, Working group WATECO - Common Implementation Strategy (CIS), Europese Commissie, juni 2002. 
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In het kader van het 1
e
 Beheerplan werden alle landbouwbedrijven in aanmerking genomen die onderworpen 

waren aan de heffing op de lozing van afvalwater uit de landbouw, ongeacht zij al dan niet de voorwaarden 
vervulden voor de vrijstelling van de heffing en van de CVA (reële kostprijs waterzuivering). 

In het kader van het 2
e 

Beheerplan werden alleen de landbouwbedrijven in aanmerking genomen die de 
voorwaarden vervullen voor de vrijstelling van de landbouwheffing en van de CVA (reële kostprijs 
waterzuivering ) omdat de gegevens van de landbouwbedrijven die de vrijstellingsvoorwaarden niet vervullen 
niet beschikbaar zijn. 

6.2.3 Fiscale hervorming van het waterbeleid in Wallonië 

Het 1
e 

Beheerplan heeft de algemene beginselen bepaald voor de fiscale hervorming van het waterbeleid met 
het oog op de toepassing van het beginsel van de terugwinning van de kosten van de waterdiensten, inclusief 
milieukosten en kosten van de hulpbronnen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de richtlijn. 

De fiscale hervorming van het waterbeleid in Wallonië, aangenomen door het Waals Parlement via het 
programmadecreet van 12/12/2014, beoogt de uitvoering van de algemene beginselen van de hervorming 
vastgesteld in het 1

e 
Beheerplan. Deze hervorming is op 1/1/2015 in werking getreden46. 

De volgende tabel neemt de algemene beginselen op van de fiscale hervorming van het waterbeleid zoals 
bepaald en uitgevoerd door het 1

e
 Beheerplan: 

1
e
 Beheerplan: Algemene beginselen van de 

"terugwinning van de kosten" 
Operator Uitvoering van de 

algemene beginselen 
Bestemming van de 
financiële middelen 

Moedermaatregel: Uitvoering van het 
beginsel van de reële kostprijs van het water 

   

Invoering van een winningsbijdrage op de 
milieukosten veroorzaakt door de niet tot 
drinkwater verwerkbare 
oppervlaktewaterwinningen. 

SPW Programmadecreet van 
12/12/2014 

terugwinning van de 
milieukosten 

Herziening van de winningsbijdrage op de 
niet tot drinkwater verwerkbare 
grondwaterwinningen 

SPW Programmadecreet van 
12/12/2014 

Terugwinning van de 
milieukosten 

Hervorming van de toepasselijke fiscale 
regeling inzake landbouwbedrijven die de 
oorzaak zijn van waterverontreiniging 

SPW Programmadecreet van 
12/12/2014 

Terugwinning van de 
milieukosten 

Hervorming van de toepasselijke fiscale 
regeling inzake de lozing van industrieel 
afvalwater 

SPW, SPGE Programmadecreet van 
12/12/2014 

Financiering van de 
maatregelen "collectieve 
zuivering" / Terugwinning 
milieukosten 

Hervorming van de toepasselijke fiscale 
regeling inzake de lozing van huishoudelijk 
afvalwater dat niet afkomstig is van de 
openbare watervoorziening  

SPW, SPGE Programmadecreet van 
12/12/2014 

Financiering van de 
maatregelen "collectieve 
zuivering" / Terugwinning 
milieukosten 

Verhoging van het CVA-tarief op 
huishoudelijk afvalwater afkomstig van de 
openbare watervoorziening  

SPGE Verhoging van het 
CVA-tarief 
goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit (1) 

Financiering van de 
maatregelen "collectieve 
zuivering" 

Tabel 42: Tenuitvoerlegging van de algemene beginselen van de fiscale hervorming van het 
waterbeleid in Wallonië zoals bepaald in het 1e Beheerplan - Bron: SPGE, 2015. 

(1): Sinds 1/7/2014 is de gewestminister van economie de bevoegde autoriteit die de jaarlijkse verhoging van 
het CVA-tarief goedkeurt. Het CVA-tarief werd verhoogd van € 1,308 /m

3
 (exclusief btw) in 2010 tot 

€ 1,935 /m
3
 (exclusief btw) in 2015. 

                                                                 
46

  De maatregelen voor de terugwinning van de kosten bepaald in de eerste Beheerplannen werden door het Waals 
Parlement in het kader van het programmadecreet van 12 december 2014 aangenomen en in het Waterwetboek 
geïntegreerd, in het bijzonder in de artikelen D.229, D.252 tot D.290 en in bijlagen I tot III van het decreetgevend deel. 
De geconsolideerde versie van het decreetgevend deel van het Waterwetboek is beschikbaar via de volgende link: 
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm 

http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm


Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 96 - 

De hervorming aangenomen door het programmadecreet van 12/12/2014 betreft de volgende assen. De 
kosten van de hervorming, ten laste van de economische sectoren, werden uitsluitend beoordeeld voor de 
fiscale regeling inzake industrieel afvalwater. Voor de andere hervormingsassen konden de kosten niet worden 
beoordeeld omdat de gegevens in dit stadium van de analyse nog niet beschikbaar zijn. 

6.2.3.1  HER V OR M ING VAN DE FI SCA LE R E GE LI NG I NZ A KE  INDU S TR IE EL A FVA LWA T ER  

De basisbeginselen van de hervorming omvatten als volgt: 

1. de heffing op industrieel afvalwater werd verhoogd van € 8,9242/VE tot € 13/VE; 

2. een nieuwe "ecotoxiciteit" parameter (N5) gekoppeld aan een heffing wordt ingevoerd. Deze unieke 
geïntegreerde parameter zal talrijke microverontreinigende stoffen kunnen opsporen die zich in het 
industrieel afvalwater kunnen bevinden en die thans niet in aanmerking worden genomen. De invoering 
van deze ecotoxiciteitparameter gebaseerd op de acute toxiciteit ten opzichte van de zoetwatervlooi 
Daphnia magna, sluit aan bij de aanpak van de bepaling van een meer aangepaste en billijker heffing met 
inachtneming van het beginsel van de vervuiler betaalt. 

3. de bedrijven die industrieel afvalwater in een publieke rioolwaterzuiveringsinstallatie lozen, sluiten met de 
SPGE en de betrokken OAA (erkende waterzuiveringsinstelling) een dienstenovereenkomst voor industriële 
waterzuivering. Krachtens deze overeenkomst: 

 is het bedrijf vrijgesteld van de heffing op de lozing van industrieel afvalwater; 

 is het bedrijf de "industriële saneringskosten" (CAI) verschuldigd die overeenstemmen met de 
vergoeding van de door de SPGE aan het bedrijf geleverde diensten. De CAI zal worden 
berekend op het geloosde industrieel afvalwater op basis van de exploitatiekosten, de 
investeringskosten en de beheerkosten verbonden aan de door de SPGE gepresteerde 
diensten voor de opvang en zuivering van industrieel afvalwater. 

 het maximaal bedrag van de CAI stemt overeen met de heffing op de lozing van industrieel 

afvalwater die het bedrijf verschuldigd zou zijn indien het geen dienstenovereenkomst 

industriële waterzuivering had gesloten. 

De onderstaande tabel geeft de schatting weer van de jaarlijkse kosten ten laste van de industriële sector van 
de hervorming van de fiscale regeling inzake industrieel afvalwater aangenomen door het Waals Parlement (in 
miljoen €): 

 Jaarlijkse financiële bijdrage van de industriële sector 

Schelde Maas Rijn Seine TOTAAL 

1. Al bestaande regeling:  
- heffing op de lozing van industrieel afvalwater 

(€ 8,9242 €/VE) van toepassing op alle 
industrieën  

3,705 5,884 0,078 0,0017 9,668 

2. Nieuwe regeling 
- voor de industrieën die afvalwater in het 

oppervlaktewater lozen: verhoging van het 
tarief van de heffing (van € 8,9242 tot € 13/VE);  

- voor de industrieën aangesloten op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie: invoering van 
de dienstenovereenkomst voor industriële 
waterzuivering 

5,396 8,571 0,114 0,0024 14,084 

Kosten van de hervorming (2-1) + 1,692 + 2,687 + 0,036 + 0,0007 + 4,416 

Tabel 43:  Schatting van de jaarlijkse kosten van de fiscale hervorming op industrieel afvalwater 
aangenomen door het Waals Parlement - Bron: SPW-DGO3-Directie Financiële middelen, 
lozingsjaar 2010 
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Opmerking: de berekening van de financiële bijdrage onder de nieuwe regeling werd uitgevoerd zonder de 
nieuwe ecotoxiciteitparameter (factor N) in aanmerking te nemen omdat de gegevens (nog) niet beschikbaar 
zijn. 

6.2.3.2  VER EEN VOU D IG ING VA N  D E INS TR U MEN T EN V OOR  DE  T ER U GW IN NI N G VAN  DE 

KOS T EN V ER BO NDE N AAN  DE LA NDBOU W BEDR IJ VEN  D IE D E OOR ZAAK  ZIJ N VA N  

WAT ER V ER ON TR EI NIG IN G  

Deze hervorming beoogt de fiscale regeling inzake waterverontreiniging door de landbouw aan te passen en te 
vereenvoudigen om de naleving te bevorderen van de regelgevende bepalingen van het Waterwetboek 
betreffende het duurzaam beheer van stikstof in de landbouw (artikelen R.188 tot R.232) met toepassing van 
de Nitraatrichtlijn 91/676/EEG van 12 december 1991.  

De basisbeginselen van de hervorming omvatten als volgt: 

1. de landbouwbedrijven zijn onderworpen aan de heffing op huishoudelijk afvalwater die van toepassing is 
op de volumes afvalwater die niet van de openbare watervoorziening afkomstig zijn (volume forfaitair 
vastgesteld op 90 m³ per landbouwbedrijf en per jaar); 

2. de heffing op afvalwater uit de landbouw wordt opgeheven en vervangen door een heffing op de 
milieulasten veroorzaakt door de landbouwbedrijven en die tot doel heeft de terugwinning te verzekeren 
van de milieukosten verbonden aan de waterbronnen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de 
richtlijn. De totale in aanmerking te nemen milieulast bij de berekening van de heffing is gelijk aan de 
optelling van de door het landbouwbedrijf veroorzaakte milieulast "landbouwhuisdieren" en de milieulast 
"grond". De veestapel van het landbouwbedrijf wordt dus in de grondslag van de heffing nog in 
aanmerking genomen, maar de landbouwer kan van deze heffing worden vrijgesteld zodra zijn 
landbouwbedrijf voldoet aan de infrastructuurnormen voor de opslag van zijn afval. De heffing heeft ook 
betrekking op de milieulast "grond" gebaseerd op het soort teelten van het landbouwbedrijf zodanig dat 
de eraan verbonden milieukosten, gedeeltelijk aan het gebruik van organische en minerale meststoffen, 
gedeeltelijk aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gedeeltelijk aan erosie, in aanmerking worden 
genomen; 

3. de vrijstelling van de CVA op de verbruikte watervolumes van de openbare watervoorziening door de 
landbouwbedrijven onderworpen aan de heffing op de milieulasten, met uitzondering van het forfaitaire 
volume van 90 m³ per landbouwbedrijf en per jaar betreffende het huishoudelijk afvalwater. 

6.2.3.3  INVO ER I NG VAN E EN  WIN NI NG SBI JDR AGE OP  DE N IE T TO T D R IN KWA TER  

VER W ER K BAR E OP P ER V L AKT EWA T ER W INN IN GE N  

De niet tot drinkwater verwerkbare oppervlaktewaterwinningen veroorzaken milieukosten zoals bepaald in 
artikel 9 van de kaderrichtlijn Water. Vóór de aanneming van de hervorming voorzag de wetgeving voor dit 
soort waterwinning in geen enkel financieel mechanisme (in de vorm van een milieuheffing of -bijdrage) voor 
de terugwinning van de kosten door de economische sectoren. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de richtlijn voert de hervorming dus een gewestelijke 
winningsbijdrage in voor de terugwinning van de milieukosten veroorzaakt door de niet tot drinkwater 

verwerkbare oppervlaktewaterwinningen.  

6.2.3.4  HER Z IE NI NG VA N DE  WIN NI NGSB IJDR A GE OP  DE NI ET TO T D R IN KWA TER  

VER W ER K BAR E  GR O NDW ATER WI NN ING EN  

De winningsbijdrage op de niet tot drinkwater verwerkbare grondwaterwinningen werd ingevoerd door het 
decreet van 30 april 1990 op de bescherming en de exploitatie van het grondwater en het tot drinkwater 
verwerkbaar water. Deze bijdrage stelt een mechanisme in voor de terugwinning van de milieukosten 
veroorzaakt door de niet tot drinkwater verwerkbare grondwaterwinningen. 
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De eenheidstarieven van de bijdrage vastgesteld voor de verschillende schijven waterwinning werden sinds 
1990 noch herzien noch geïndexeerd. 

De hervorming heeft de eenheidstarieven van de bijdrage opwaarts herzien met het oog op een betere 
terugwinning van de milieukosten veroorzaakt door de niet tot drinkwater verwerkbare grondwaterwinningen. 

6.2.3.5  HER V OR M ING  VA N DE  F IS CAL E R EGE LI NG I NZ A KE AF VAL WA TER  DAT NI E T  

AFK OM ST IG IS  VAN DE O P ENBAR E WA TER VOOR ZI EN ING  

De lozingen van huishoudelijk afvalwater veroorzaken milieukosten zoals bepaald in artikel 9 van de 
kaderrichtlijn Water. De heffing op de lozing van huishoudelijk afvalwater stelt een mechanisme in voor de 
terugwinning van de milieukosten en is van toepassing op de volumes huishoudelijk afvalwater afkomstig van 
een niet-openbare watervoorziening. 

Sinds 1/1/2003 en tot 31/12/2014 bedroeg het eenheidstarief van de heffing € 0,5542 /m
3
 geloosd afvalwater. 

De fiscale hervorming heeft het eenheidstarief van de heffing opwaarts herzien dat sinds 1/1/2015 € 1,935/m
3
 

bedraagt. Deze maatregel heeft tot doel het eenheidstarief van de heffing in overeenstemming te brengen met 
het eenheidstarief van de CVA (toepasselijk op het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de openbare 
watervoorziening). 

6.2.3.6  HER V OR M ING VAN HE T S OC IAAL WA TER FOND S  

De hervorming verdubbelt de financiële bijdrage aan het Sociaal Waterfonds door de verbruikers van 
drinkwater van € 0,0125 € /m

3
 tot € 0,025 €/m

3
 verdeeld watervolume, exclusief btw. 

De Waalse Regering behoudt zich het recht voor om het eenheidstarief van de bijdrage naargelang de behoefte 
met maximaal 10% te verhogen. 

6.2.4 Milieukosten en kosten van de hulpbronnen 

6.2.4.1  INL EID ING  

De richtlijn 2000/60/CE geeft de aanzet tot de invoering van tariefsystemen voor water met het oog op een 
doelmatige en transparante kostenterugwinning, zowel in termen van financiële kosten, milieukosten en 
kosten van de hulpbronnen met tegelijkertijd een impuls voor een doelmatiger gebruik van de watervoorraden. 
Op die wijze kunnen de tariefsystemen en kostenterugwinningsmechanismen (van waterdiensten, milieukosten 
en kosten van de hulpbronnen) bijdragen tot het bereiken van de milieudoelstellingen en tot een duurzaam 
watergebruik. 

Terwijl de financiële kosten en de terugwinningspercentages van de kosten van de waterdiensten vrij 
gemakkelijk kunnen worden geëvalueerd, is dat echter niet het geval voor de milieukosten en de kosten van de 
hulpbronnen. Deze evaluatie houdt een aantal uitdagingen in: 

 de bepaling van de kosten, 

 de verschillende evaluatiemethoden, 

 de relevantie van elke methode ter ondersteuning van de besluitvorming op het gebied van 
waterbeheer. 

In het kader van de Gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie (GUS) van de richtlijn 2000/60/EG werden in de 
afgelopen jaren verschillende richtsnoeren uitgegeven die tot doel hebben de lidstaten ondersteuning te 
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bieden bij de evaluatie van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen, alsook hun integratie in het 
algemeen beginsel van kostenterugwinning (artikel 9)47. 

De evaluatie van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen veroorzaakt door de economische 
sectoren, is een nieuwe methode die in het Waals Gewest in het kader van de uitvoering van artikel 9 nog nooit 
werd toegepast, noch in het 1

e
 Beheerplan noch ervoor. Rekening houdend met de behoefte aan deskundige 

expertise ter zake, werd een economische studie uitgevoerd in samenwerking met een studiebureau (ACTEON) 
gespecialiseerd in de expertise en advies aan de lidstaten in het kader van de ontwikkeling van het economisch 
luik van de richtlijn 2000/60/EG. De studie werd in maart 2015 gelanceerd. In een eerste stadium heeft de 
studie een methode ontwikkeld voor de evaluatie van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen in 
Wallonië. Deze methode werd geïntegreerd in de ontwerpbeheerplannen onderworpen aan een openbaar 
onderzoek. Dit hoofdstuk neemt een samenvatting op van de toegepaste methode, de resultaten en de 
conclusies van de studie die recentelijk werd voltooid. 

6.2.4.2  DE BEGR IP P EN MI L IEU K O S TE N EN KO ST EN  VAN DE HU LP BR ON NE N  

De richtlijn geeft geen nauwkeurige beschrijving van deze kosten. Het WATECO-richtsnoer stelt de volgende 
definities voor: 

 de milieukosten omvatten “de kosten van de schade veroorzaakt door de verschillende 
gebruiksfuncties van het water aan het milieu, de ecosystemen en de gebruikers van deze milieus” ( bv. 
de vermindering van de ecologische kwaliteit van de aquatische milieus of de verzilting en aantasting 
van vruchtbare gronden). 

 de kosten van de hulpbronnen omvatten “de kosten van gemiste kansen voor andere gebruiksfuncties 
te wijten aan de vermindering van de watervoorraad boven zijn natuurlijk aanvullingsvermogen” (bv. 
verbonden aan de overmatige grondwaterwinningen). 

6.2.4.3  IN VE NTAR IS AT IE VAN D E  KEN NI S E N EV ALU A T I E M ET HOD EN VAN DE MI L IE U KOS T EN  

Rekening houdend met de sterke correlatie die bestaat tussen de milieukosten en de karakterisering van de 
milieuschade, vereist de evaluatie van de milieukosten een grondige kennis van de fysieke toestand van het 
aquatische milieu, van de belastingen uitgeoefend op dit milieu en van de eraan verbonden schade. 

De evaluatie van de milieuschade is meestal gebaseerd op het verschil tussen een referentietoestand en een 
streeftoestand: 

 de streeftoestand zal de tegen 2021 verwachte toestand zijn (inclusief de afwijkingen) na uitvoering 
van het maatregelenprogramma 2016/2021; 

 de referentiesituatie zal de goede toestand zijn van alle waterlichamen tegen 2021. 

Zo zullen de milieukosten worden bepaald door het verschil tussen de tegen 2021 verwachte toestand en de 
goede toestand van alle waterlichamen. 

Wanneer de bestaande maatregelen of de maatregelen waarin het programma 2016/2021 voorziet als 
toereikend worden geacht om tegen 2021 de goede toestand van alle waterlichamen te bereiken, is er geen 
sprake van milieuschade en dus ook niet van milieukosten. 

                                                                 
47

  In het kader van de GUS werden inzake de evaluatie van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen de 
volgende richtsnoeren opgesteld: 

 het WATECO-richtsnoer (2003); 

 “Information sheet on assessment of the recovery of costs for water services for the 2004 river basin 
characterization”, Working Group 2B, 2004; 

 “Information sheet on the assessment of environmental and resource costs in the Water Framework 
Directive”, Working Group 2B, 2004; 

 “Environmental and Resource costs guidance document”, Working Group “Economics” dat momenteel wordt 
opgesteld. 



Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 100 - 

In het kader van de evaluatie van de milieukosten moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt 
tussen interne kosten en externe kosten. 

De interne kosten omvatten de kosten van de beschermingsmaatregelen van de hulpbronnen die in het 
verleden werden uitgevoerd of die in het kader van het maatregelenprogramma 2016/2021 zullen worden 
uitgevoerd. De uitvoering van de beschermingsmaatregelen (inclusief het programma 2016/2021) heeft tot 
doel de potentiële schade aan de aquatische milieus en aan de gebruikers van de hulpbronnen te 
beperken/verzachten en dus de milieukosten. Via de uitvoering van de beschermingsmaatregelen worden de 
milieukosten geïnternaliseerd in de financiële kosten ten laste van de economische sectoren. 

Deze evaluatie betreft de externe milieukosten tegen 2021, te weten de resterende kosten na uitvoering van 
het maatregelenprogramma 2016/2021. 

6.2.4.4  VOOR GES T ELD E E VA LU AT I EM E T HODE  VA N DE  MI L I EU KOS T EN IN  HE T WAA LS  

GEW ES T  

De voorgestelde evaluatiemethode van de milieukosten in het Waals Gewest omvat 4 fasen: 

 

Figuur 20:  De verschillende fasen van de voorgestelde evaluatiemethode van de milieukosten en 
hun terugwinning in het Waals Gewest - Bron: Economische studie betreffende de 
beoordeling van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen, ACTEON, 2015 

De beschreven methodologische aanpak werd ontwikkeld op basis van de richtsnoeren opgesteld in het kader 
van de GUS alsook van de in de buurlanden en -gewesten aangenomen praktijken, onder meer in Frankrijk (de 
Agences de l'Eau ), Luxemburg en het Vlaams Gewest. 

Zoals blijkt uit het diagram kunnen de milieukosten op basis van twee verschillende benaderingen worden 
beoordeeld: 

 op basis van de kosten: wanneer de bestaande maatregelen of de geplande maatregelen van het 
2

e 
Beheerplan ontoereikend zijn om de goede toestand van de waterlichamen te bereiken, is er sprake 

van milieukosten. Deze milieukosten kunnen worden beoordeeld op basis van de nodige aanvullende 
maatregelen die moeten worden uitgevoerd om de goede toestand van alle waterlichamen te kunnen 
bereiken; 

Fase 1: 

 
Zijn er milieukosten? 

Fase 2: 
Wat is de omvang 

van de 
milieukosten? 

Fase 3 
Wie is 

verantwoordelijk voor 
de milieukosten? 

Fase 4: 
Wie betaalt de 
milieukosten?  

Analyse van het verschil tussen 
de verwachte toestand in 2021 
en de goede toestand 

a. Evaluatie van de 
milieukosten – Benadering op 

basis van de kosten 
- - 

b. Evaluatie van de 
milieukosten – Benadering op 

basis van de voordelen 

a. Uitsplitsing volgens de 
door de maatregelen 

beoogde sectoren 

b. Uitsplitsing volgens de 
sectoren die verantwoordelijk 

zijn voor de residuele 
belastingen 

Analyse van de bestaande economische 
instrumenten voor de terugwinning van 

de milieusector, per sector 
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 op basis van de voordelen: deze benadering beoogt het verlies van de potentiële milieuvoordelen te 
bepalen (die worden beschouwd als negatieve milieukosten) verbonden aan de schade veroorzaakt 
door de vuilvracht in de lozingen door de economische sectoren, alsook door een niet-duurzaam 
gebruik van de watervoorraden (bijvoorbeeld de voordelen die kunnen worden verwacht van een 
duurzaam watergebruik en van het bereiken van de goede toestand van alle waterlichamen). 

Vervolgens worden de milieukosten verdeeld tussen de economische sectoren die verantwoordelijk zijn voor 
de belastingen, met toepassing van het beginsel van de vervuiler betaalt:  

 voor de benadering op basis van de kosten: de kosten van de nodige aanvullende maatregelen om 
tegen 2021 voor alle waterlichamen de goede toestand te bereiken (in verhouding tot de effectief 
tegen 2021 verwachte toestand door de uitvoering van het 2

e
 Beheerplan) zullen worden gegroepeerd 

per economische sector verantwoordelijk voor de belastingen (maatregelen gericht tot de landbouw-, 
de huishoudelijke en de industriële sector); 

 voor de benadering op basis van de voordelen: de totale milieuvoordelen zullen tussen de 
economische sectoren worden verdeeld op basis van de belastingen, door elke sector, van de 
waterlichamen die tegen 2021 de goede toestand niet zullen bereiken. 

De laatste fase omvat de evaluatie van de financiële bijdragen van de economische sectoren aan de 
terugwinning van de milieukosten veroorzaakt door dezelfde sectoren. 

De einddoelstelling bestaat erin om overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de richtlijn voor elk 
stroomgebiedsdistrict de terugwinningspercentages te bepalen van de milieukosten door de economische 
sectoren verantwoordelijk voor de belastingen. 

6.2.4.5  EVALU A T IE VAN DE MI L I EU KO S TEN IN H ET WAA L S GE WE ST  

Benadering op basis van de kosten 

De economische studie heeft de milieukosten beoordeeld met toepassing van de twee benaderingen, namelijk 
op basis van de kosten en op basis van de voordelen. 

Rekening houdend met de thans beschikbare gegevens voor de uitvoering van de evaluatie, houdt elke 
benadering een bepaalde graad van onzekerheid in. De resultaten moeten dus met een zekere voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd. 

Na afweging van de voor-en nadelen van elke benadering uit wetenschappelijk en methodologisch oogpunt, 
geeft de studie de voorkeur aan de benadering op basis van de kosten. De belangrijkste reden hiervan is het 
feit dat de uitgevoerde evaluatie van de milieuvoordelen verbonden aan het bereiken van de goede toestand 
een zeer grote variatiebreedte vertoont en dus een zeer hoge graad van onzekerheid. 

Worden beoordeeld, de tegen 2021 resterende milieukosten na uitvoering van de 2e Beheerplannen, per 
stroomgebiedsdistrict. 

Analyse van het verschil tussen het maximaal scenario en het geselecteerde maatregelenprogramma 
2016/2021 

Om de milieukosten te beoordelen met toepassing van de benadering op basis van de kosten, werden 2 
maatregelenscenario's opgesteld:  

 het scenario "goede toestand" of "maximaal" scenario: dit scenario bepaalt de maatregelen om voor 
alle waterlichamen de milieudoelstellingen te bereiken; 

 het geselecteerde scenario, te weten het maatregelenprogramma 2016/2021. 
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Het opgestelde scenario van de "goede toestand" vertoont de volgende beperkingen: 

 indien dit scenario voor het 2
e
 Beheerplan zou worden gekozen, zouden de milieudoelstellingen 2021 

voor alle oppervlakte- en grondwaterlichamen toch niet haalbaar zijn. De toestand van sommige 
waterlichamen is namelijk zodanig aangetast dat zelfs de uitvoering van het maximaal scenario niet 
toelaat om tegen 2021 de doelstellingen te bereiken, maar pas veel later, rekening houdend met de 
responstijd van de natuurlijke milieus op de uitgevoerde maatregelen;  

 op basis van de thans beschikbare informatie, stelt het scenario een eerste kostenevaluatie voor van 
de nodige maatregelen om de doelstellingen voor alle waterlichamen te bereiken. Sommige 
onzekerheden, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan gegevens, zijn dus in de analyse opgenomen die 
in de toekomst zal moeten worden bijgewerkt naarmate nieuwe gegevens beschikbaar worden over 
de door sommige sectoren geloosde vuilvracht (onder meer de industriële sector), de kosten van de 
maatregelen (m.b.t. de landbouw, industrie, waterzuivering), hun doelmatigheid, enz. 

Milieudoelstellingen 2021 van het 2e beheerplan  

O p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a m e n  

De onderstaande tabel geeft de milieudoelstellingen 2021 weer voor de oppervlaktewaterlichamen na 
uitvoering van het 2

e
 Beheerplan (bron: SPW-DGO3): 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 44: Evaluatie van de milieudoelstellingen van het 2e Beheerplan voor het oppervlaktewater - 
Bron: SPW-DGO3, Stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016/2021. 

G r o n d w a t e r l i c h a m e n  

De onderstaande tabel geeft de milieudoelstellingen 2021 weer voor de grondwaterlichamen na uitvoering van 
het 2

e
 Beheerplan (bron: SPW-DGO3): 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 45:  Evaluatie van de milieudoelstellingen van het 2e Beheerplan voor het grondwater - Bron: 
SPW-DGO3, Stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016/2021. 

 

Districten Aantal waterlichamen 

Milieudoelstellingen van het 2
e
 Beheerplan 

Zeer goede 
toestand 

Goede toestand of 
potentieel 

Afwijkingen 

Schelde 0 12 67 

Maas 22 153 82 

Rijn 5 11 0 

Seine 0 2 0 

Wallonië 27 178 149 

Districten Aantal waterlichamen 

Milieudoelstellingen van het 2
e
 Beheerplan 

Goede toestand 
tegen 2021 

Afwijkingen 

Schelde 5 5 

Maas 15 6 

Rijn 2 0 

Wallonië 22 11 
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Milieukosten 2021 

de milieukosten 2021 betreffen uitsluitend het Schelde- en het Maasdistrict waar een aantal waterlichamen de 
goede toestand tegen 2021 niet zullen bereiken (145 oppervlaktewaterlichamen en 11 grondwaterlichamen). 
Deze zijn het voorwerp van vrijstellingen (termijnverlengingen) in het 2e Beheerplan. 

Het Rijn - en het Seinedistrict zouden in 2021 geen milieukosten moeten hebben want de 2
e
 Beheerplannen 

voorzien dat alle waterlichamen in deze twee districten de doelstellingen zullen bereiken. 

De belangrijkste sectoren verantwoordelijk voor het niet-bereiken van de doelstellingen (en die dus 
milieukosten veroorzaken) zijn: 

 voor het oppervlaktewater: de landbouw, de industrie en de waterzuivering; 

 voor het grondwater: de landbouw (diffuse verontreinigingen door nitraten en bestrijdingsmiddelen) 
en de industrie. 

Evaluatie van de milieukosten 

De milieukosten 2021 worden geschat op basis van het verschil tussen de kosten van het "maximaal" scenario 
en de kosten van het maatregelenprogramma 2016/2021. 

D e  o v e r w e g e n d e  b e l a s t i n g e n  d i e  v e r a n t w o o r d e l i j k  z i j n  v o o r  h e t  n i e t -
b e r e i k e n  v a n  d e  m i l i e u d o e l s t e l l i n g e n .  

Het 2e Beheerplan neemt de evaluatie op van de overwegende belastingen van de oppervlaktewaterlichamen 
die in 2013 de goede toestand niet hebben bereikt. 

De onderstaande tabel geeft voor elke economische sector de evaluatie weer van het aantal waterlichamen 
voor welke de betrokken economische sector op zich alleen of samen met andere sectoren verantwoordelijk is 
voor het niet-bereiken van de goede toestand (situatie 2013) 

Stroomgebiedsdistrict Verantwoordelijke 
sector: collectieve 

waterzuivering 

Verantwoordelijke 
sector: individuele 

waterzuivering 

Verantwoordelijke 
sector: landbouw 

Verantwoordelijke 
sector: industrie 

Schelde 52 2 56 37 
Maas 73 17 36 36 
Rijn 12 4 10 2 
Seine 0 0 0 0 

TOTAAL 137 23 102 75 

Tabel 46:  Evaluatie van het aantal waterlichamen voor welke elke economische sector (op zich 
alleen of samen met andere sectoren) verantwoordelijk is voor het niet-bereiken van de 
milieudoelstellingen - Bron: Stroomgebiedbeheerplannen 2016/2021, SPW-DGO3. 

M i l i e u k o s t e n  t e n  l a s t e  v a n  d e  l a n d b o u w s e c t o r  

Volgens de beschikbare informatie over de toestand van de waterlichamen in 2013, is de landbouwsector, op 
zich alleen of samen met andere belastingen, verantwoordelijk voor het niet-bereiken van de goede toestand 
van 102 (op de 354) oppervlaktewaterlichamen en van 11 grondwaterlichamen. 

De milieukosten ten laste van de landbouwsector worden bepaald door het verschil tussen de kosten van het 
maximaal scenario (waarmee de 102 waterlichamen voor welke de landbouw verantwoordelijk is voor het niet-
bereiken van de goede toestand, de goede toestand kunnen bereiken) en het geselecteerde scenario 
(programma 2016/2021).  

Het maximaal scenario omvat 5 maatregelen ten laste van de landbouwsector
48

. Geen enkel van deze 
maatregelen is opgenomen in het programma 2016/2021. 

                                                                 
48

  Het betreft de volgende maatregelen: 
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De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de totale milieukosten in 2021 ten laste van de 
landbouwsector (in miljoen €) 

Stroomgebiedsdistrict Maximaal scenario Maatregelenprogramma Totale milieukosten 

Totale kosten over de 
periode 2016/2021

49
 

Totale kosten over de 
periode 2016/2021 

Totale kosten over de 
periode 2016/2021 

Schelde 138,8 0,0 138,8 
Maas 74,1 0,0 74,1 

TOTAAL Schelde en Maas 212,9 0,0 212,9 

Tabel 47:  Evaluatie van de totale milieukosten in 2021 ten laste van de landbouwsector (in 
miljoen €) - Bron: Economische studie over de evaluatie van de milieukosten, ACTEON, 
2016. 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de jaarlijkse milieukosten50 in 2021 ten laste van de 
landbouwsector (in miljoen €): 

Stroomgebiedsdistrict Totale milieukosten in 2021 
(miljoen €) 

Jaarlijkse milieukosten in 2021 
(miljoen €)/jaar 

Schelde 138,8 22,8 
Maas 74,1 12,2 

TOTAAL Schelde en Maas 212,9 35,0 

Tabel 48:  Evaluatie van de jaarlijkse milieukosten in 2021 ten laste van de landbouwsector, voor 
het Schelde- en het Maasdistrict (in miljoen € en miljoen € per jaar) - Bron: Economische 
studie over de evaluatie van de milieukosten, ACTEON, 2016 

De financiële bijdrage van de landbouwsector tot de terugwinning van de milieukosten bestaat uit de heffing 
op de milieulasten ingevoerd door het decreet van het Waals Parlement van 12/12/2014 (met inwerkingtreding 
op 1/1/2015). De inkomsten van de heffing worden geschat op € 946.000/jaar voor het hele Waalse Gewest 
(bron: DGO3, DGARNE, Directie Financiële middelen). De inkomsten van de heffing worden verdeeld over de 
stroomgebiedsdistricten op basis van het landbouwareaal van elk stroomgebiedsdistrict.  

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van het terugwinningspercentage van de milieukosten door de 
landbouwsector, per stroomgebiedsdistrict: 

Stroomgebiedsdistrict Financiële bijdrage 
landbouwsector (miljoen €) 

Milieukosten (miljoen €) Terugwinningspercentage 
van de milieukosten 

Schelde 0,284 22,8 1,2% 
Maas 0,615 12,2 5,0% 

TOTAAL Schelde en 
Maas 

0,899 35,0 2,6% 

Tabel 49: Evaluatie van het terugwinningspercentage van de milieukosten door de 
landbouwsector, per stroomgebiedsdistrict - Bron: Economische studie over de evaluatie 
van de milieukosten, ACTEON, 2016 

 

                                                                                                                                                                                                        
- maatregel 0240_12: Toegangsverbod voor het vee tot de waterloop  
- maatregel 0320_12: Aanleg van grasstroken langs de waterlopen; 
- maatregel 0330_12: Steun aan de biologische landbouw voor de waterlichamen met een risico van het niet-bereiken 
van de goede toestand tegen 2021; 
- maatregel 0340_12: Vervanging van de meest verontreinigende teelten voor de sterk aangetaste waterlichamen; 
- maatregel 0370_12: Afbakening van de voor bestrijdingsmiddelen kwetsbare zones. 

49
  De totale kosten over de periode 2016/2021 omvatten: 

- het totaalbedrag van de investeringen over de periode 2016/2021 voor de maatregelen die investeringskosten 
inhouden; 

- de jaarlijkse werkingskosten x 6 jaar voor de maatregelen die werkingskosten inhouden. 
50

  De jaarlijkse milieukosten worden op basis van de totale milieukosten als volgt geëvalueerd: 
- voor de maatregelen die investeringskosten inhouden, worden de kosten berekend door het totaalbedrag van de 

investering te delen door de vermoedelijke levensduur van die investering; 
- voor de maatregelen die werkingskosten inhouden, wordt het bedrag genomen van de jaarlijkse werkingskosten. 
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M i l i e u k o s t e n  t e n  l a s t e  v a n  d e  i n d u s t r i ë l e  s e c t o r  

Volgens de beschikbare informatie over de toestand van de waterlichamen in 2013, is de industriële sector, op 
zich alleen of samen met andere belastingen, verantwoordelijk voor het niet-bereiken van de goede toestand 
van 75 (op de 354) oppervlaktewaterlichamen en van 1 grondwaterlichaam. 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de kosten van het maatregelenprogramma 2016/2021 voor 
het thema "industrie", per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €): 

Stroomgebiedsdistrict Totale 
investeringskosten 

1. Jaarlijkse 
investeringskosten 

2. Jaarlijkse 
werkingskosten 

TOTALE 
JAARLIJKSE 
KOSTEN (1+2) 

Schelde 10,203 0,523 1,020 1,543 
Maas 14,532 0,744 1,464 2,209 
TOTAAL Schelde en Maas 24,735 1,267 2,485 3,751 

Tabel 50: Evaluatie van de kosten van de maatregelen voor het thema "industrie", per 
stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGARNE, 2015 

Voor de industriële sector werden alle maatregelen van het maximaal scenario geselecteerd voor het 
maatregelenprogramma 2016/2021; het maximaal scenario is dus gelijk aan het geselecteerde scenario. 

Het feit dat het maximaal scenario gelijk is aan het geselecteerde scenario betekent niet noodzakelijkerwijs dat 
de milieukosten ten laste van de industriële sector in 2021 nul zullen zijn. Het is zelfs waarschijnlijk dat de 
milieukosten verbonden aan de industrie in 2021 niet nul zullen zijn, rekening houdend met de volgende 
factoren: 

 soms kunnen de beschikbare gegevens gebruikt voor de evaluatie van de belastingen door de 
industriële sector de vuilvracht onderschatten die de industriële sector effectief in het oppervlakte- en 
grondwater loost en, bijgevolg, de reële impact van de industriële verontreiniging. Merk trouwens op 
dat een maatregel (0140_12) van het maatregelenprogramma 2016/2021 tot doel heeft de kennis te 
verbeteren van de industriële lozingen (locatie, type, ontvangend milieu, geloosde vuilvracht, enz.) 
door een aangescherpte monitoring van de lozingen en door de voortzetting van de 
monsternemingen/analyses van het industrieel afvalwater; 

 onzekerheid/gebrek aan gegevens voor de evaluatie van de kosten en doelmatigheid van sommige 
maatregelen waarin het maximaal scenario voorziet. Dat is meer bepaald het geval voor maatregel 
0220 02 "Beperking van de emissies van de zogenaamde MKN-stoffen door de toevoeging van MKN-
parameters in de milieuvergunningen" waarvan de uitvoeringskosten ten laste van de industriële 
sector op basis van de beschikbare gegevens moeilijk kunnen worden beoordeeld. 

De evaluatie van de resterende milieukosten in 2021 na uitvoering van het maatregelenprogramma 2016/2021 
kon bijgevolg niet worden uitgevoerd. 

M i l i e u k o s t e n  t e n  l a s t e  v a n  d e  c o l l e c t i e v e  w a t e r z u i v e r i n g s s e c t o r  

Volgens de beschikbare informatie over de toestand van de waterlichamen in 2013, is de collectieve 
waterzuiveringssector (op zich alleen of samen met andere belastingen) verantwoordelijk voor het niet-
bereiken van de goede toestand van 137 oppervlaktewaterlichamen.  

Het programma 2016/2021 voorziet voor de collectieve waterzuivering in een totaal investeringsbedrag van 
811 miljoen € (kosten van werken en andere kosten). Dit bedrag omvat: 

 investeringen in de opvang en zuivering van afvalwater: 552 miljoen € over de periode 2016/2021; 

 investeringen in riolering: 259 miljoen € over de periode 2016/2021. 

Een deel van de investeringen is voorzien voor de waterlichamen met een risico van het niet-bereiken van de 
goede toestand wegens belastingen uit collectieve waterzuivering (137 waterlichamen). Dat vertegenwoordigt 
579,9 miljoen €, of 71,5% van het totaal investeringsbedrag over de periode 2016/2021. 
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Het resterende bedrag van de investeringen, of 231 miljoen € (28,5% totaal investeringsbedrag) is voorzien 
voor waterlichamen die geen risico lopen. Deze investeringen voldoen aan andere milieuprioriteiten (Europese 
geschillen verbonden aan de richtlijn 91/271/EEG, enz.). 

De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de totale geplande investeringen over de periode 
2016/2021 in riolering, opvang en zuivering van afvalwater, tussen waterlichamen met een risico van het niet-
bereiken van de goede toestand wegens belastingen uit waterzuivering en niet-risicowaterlichamen (in miljoen 
€): 

Districten MAATREGELENPROGRAMMA 2016/2021 

Investeringen in 
risicowaterlichamen 

Investeringen in niet-
risicowaterlichamen 

TOTAAL 

Schelde 338,2 3,2 341,4 
Maas 206,5 223,2 429,7 
Rijn 35,2 1,3 36,5 
Seine 0,0 3,6 3,6 

TOTAAL 579,9 231,3 811,2 

Tabel 51: Verdeling van de totale geplande investeringen in collectieve waterzuivering over de 
periode 2016/2021 tussen waterlichamen met een risico van het niet-bereiken van de 
goede toestand wegens belastingen uit waterzuivering en niet-risicowaterlichamen - 
Bron: SPGE, 2016. 

De evaluatie van de resterende milieukosten tegen 2021 na uitvoering van het maatregelenprogramma 
2016/2021, werd uitgevoerd op de 137 waterlichamen waar de collectieve waterzuivering (op zich alleen of 
samen met andere belastingen) verantwoordelijk is voor het niet-bereiken van de goede toestand. 

De uit te voeren investeringen betreffen hoofdzakelijk de agglomeraties < 2 000 IE voor welke de richtlijn 
91/271/EEG (artikel 7) de invoering van een "toereikende" behandeling bepaalt. Deze behandeling moet voor 
elke agglomeratie worden bepaald en omvat verschillende mogelijkheden (aanleg van een 
rioolstelsel/collectoren en collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties, uitgebreide waterzuivering, kleine 
landelijke waterzuivering, enz.) naargelang de verschillende criteria (dichtheid van de habitat, type 
waterlichaam, enz.). Afhankelijk van de geselecteerde technische opties, kunnen de kosten van een 
"toereikende" behandeling dus tot tweemaal zo hoog zijn.  

Rekening houdend met deze factoren in termen van een "toereikende" behandeling voor de betrokken 
waterlichamen, is met de huidige kennis van zaken de voorgestelde evaluatie van de investeringen louter 
voorlopig. Bovendien is deze evaluatie gebaseerd op een maximalistische hypothese die in deze agglomeraties 
in de aanleg voorziet van een rioolstelsel, collectoren en collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties.  

Deze evaluatie is in de toekomst dus onderhevig aan verandering afhankelijk van de verbetering van de kennis 
bij de bepaling van de "toereikende" behandeling in de betrokken agglomeraties (gebiedsstudies, enz.).  

 

Zijn hier niet in aanmerking genomen de investeringen voor de renovatie/vernieuwing van de bestaande 
installaties. 

De evaluatie werd uitgevoerd op basis van de volgende werkhypothesen: 

 voltooiing van het rioolstelsel en collectoren op basis van de resterende uit te voeren netlengte na 
uitvoering van het 2

e
 beheerplan; 

 bouw van collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
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De onderstaande tabel geeft de voorlopige evaluatie weer van de milieukosten tegen 2021 ten laste van de 
collectieve waterzuiveringssector op basis van de geselecteerde werkhypothesen (in miljoen €) 

District Riolering Collectoren Rioolwaterzuiveringsinstallaties INVESTERINGS-
KOSTEN 

TOTALEN 
(miljoen €) 

Lengte 
(km) 

Investerings
kosten 

(miljoen €) 

Lengte 
(km) 

Investerings
kosten 

(miljoen €) 

Aantal 
RWZI 

Nom. 
kap. (IE) 

Investerings
kosten 

(miljoen €) 

Schelde 319,6 239,7 168,3 121,2 85 77 350 133,3 494,2 
Maas 463,9 347,9 184,5 132,8 67 60 125 101,2 581,9 

TOTAAL Schelde 
en Maas 

783,5 587,6 352,8 254,0 152 137 475 234,5 1 076,1 

Tabel 52: Voorlopige evaluatie van de milieukosten tegen 2021 ten laste van de collectieve 
waterzuiveringssector op basis van de geselecteerde werkhypothesen - Bron: SPGE, 2016. 

De financierings- en terugwinningsbronnen van de milieukosten zijn in dit stadium nog niet bepaald.  

6.2.4.6  CONC LU S IE S  

De uitgevoerde eerste evaluatie van de milieukosten is een eerste nog voorlopige oefening. Enerzijds wijst 
deze evaluatie op bepaalde onzekerheden in de beschikbare gegevens/informatie en anderzijds op een zekere 
non-conformiteit van de gegevens binnen de verschillende economische sectoren die verantwoordelijk zijn 
voor de belastingen. 

De factoren waarvan sprake betreffen hoofdzakelijk: 

a) de bepaling en de evaluatie van de maatregelen van het maximaal scenario: 

- indien dit scenario voor het 2
e
 Beheerplan zou worden gekozen, zouden de milieudoelstellingen 

2021 voor alle oppervlakte- en grondwaterlichamen toch niet haalbaar zijn. De toestand van 
sommige waterlichamen is namelijk zodanig aangetast ("slechte" of "ontoereikende" ecologische 
toestand) dat zelfs de uitvoering van het maximaal scenario niet zal toelaten om tegen 2021 de 
doelstellingen te bereiken, maar pas veel later, rekening houdend met de responstijd van de 
natuurlijke milieus op de uitgevoerde maatregelen; 

- wat de evaluatie van de kosten en doelmatigheid van de nodige maatregelen betreft om de goede 
toestand te bereiken, vertoont dit scenario een zekere mate van onzekerheid; 

b) de nauwkeurige evaluatie van de belastingen en impacts uitgeoefend door de economische sectoren 
op het oppervlaktewater; 

c) de evaluatie van de milieukosten verbonden aan de collectieve waterzuivering betreft grotendeels uit 
te voeren investeringen in agglomeraties < 2 000 IE voor welke de richtlijn 91/271/EEG een 
"toereikende" behandeling voorschrijft. De uitgevoerde evaluatie is een eerste oefening die als 
voorlopig moet worden beschouwd want in dit stadium laten de beschikbare gegevens niet toe om de 
"toereikende" behandeling van de betrokken oppervlaktewaterlichamen definitief vast te stellen. De 
evaluatie berust op een maximalistische hypothese die voorziet in de voltooiing van het 
rioolstelsel/collectoren, alsook in de bouw van nieuwe collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties in 
de betrokken agglomeraties; 

d) de evaluatie van de kosten en doelmatigheid van bepaalde maatregelen van het programma 
2016/2021. Omdat het maximaal scenario de goede toestand beoogt, is de grens met een 
"oorspronkelijke" toestand soms moeilijk vast te stellen;  

e) in dit stadium kunnen de uitvoeringsbepalingen voor de financiering en terugwinning van deze 
milieukosten kunnen nog niet volledig worden bepaald of geschat. 
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Rekening houdend met deze factoren, wijst de uitgevoerde analyse niettemin op de volgende trends: 

1. om de milieukosten optimaal te kunnen evalueren, moet in alle sectoren een grote inspanning worden 
geleverd voor een verbetering van de kennis: 

 voor de landbouwsector is hiervoor de verzameling nodig van nieuwe gegevens voor een betere 
evaluatie van de kosten en doelmatigheid van de nodige maatregelen voor het bereiken van de goede 
toestand van alle waterlichamen waar de belastingen overwegend van de landbouw afkomstig zijn; 

 voor de industriële sector is hiervoor een verbetering nodig van de kennis van de geloosde vuilvracht 
in het oppervlakte- en grondwater, alsook de verzameling van nieuwe gegevens voor een betere 
evaluatie van de kosten en doelmatigheid van de nodige maatregelen voor het bereiken van de goede 
toestand van alle waterlichamen waar de belastingen overwegend van de industrie afkomstig zijn; 

 voor de waterzuiveringssector is hiervoor de uitvoering nodig van de "toereikende" behandeling in de 
agglomeraties < 2 000 IE voor de waterlichamen waar de stedelijke belastingen als overwegend 
worden beschouwd, alsook de evaluatie van de voor deze waterlichamen uit te voeren investeringen; 

2. wat de landbouwsector betreft: de financiële bijdrage van de sector aan de terugwinning van de 
milieukosten veroorzaakt door dezelfde sector garandeert niet de "redelijke" terugwinning van deze 
milieukosten zoals bepaald in artikel 9 van de richtlijn. Het terugwinningspercentage van de 
milieukosten door de landbouwsector wordt namelijk geschat op 2,6%;  

3. wat de industriële sector betreft: hoewel het programma 2016/2021 het maximaal scenario heeft 
geselecteerd, zullen tegen 2021 naar alle waarschijnlijkheid nog milieukosten bestaan. Bij gebrek aan 
voldoende beschikbare gegevens werden deze kosten niet geschat; 

4. wat de sector collectieve waterzuivering betreft: tegen 2021 zullen nog milieukosten bestaan die 
hoofdzakelijk uit te voeren investeringen betreffen in agglomeraties < 2 000 IE voor waterlichamen 
met een risico van het niet-bereiken van de goede toestand wegens belastingen uit collectieve 
waterzuivering. 

6.3 Economische analyse van het maatregelenprogramma 

Om de milieudoelstellingen te bereiken zoals bepaald in artikel 4 van de KRW wordt een zogenaamd "goede 
toestand"-maatregelenprogramma opgesteld. Indien volledig uitgevoerd zou dit programma namelijk toelaten 
om voor alle oppervlakte- en grondwaterlichamen de goede toestand te bereiken. Dit scenario omvat 
maatregelen die toelaten om tegen lage kosten alle belastingen van de waterbronnen te verminderen.  

In dat opzicht laat de kosteneffectiviteitsanalyse toe om de meest kosteneffectieve acties te selecteren. Deze 
analyse werd enerzijds uitgevoerd met deskundig advies om uit het scenario "goede toestand" de meest 
doelmatige maatregelen te selecteren, en anderzijds op basis van de DPSIR-analyse samengevat in paragraaf 
6.4.1 waarmee de doelmatigheid wordt gedetailleerd in termen van het bereiken van de milieudoelstellingen, 
van het scenario "goede toestand", maar ook van het in de SGBP2 geselecteerde scenario. 

De in aanmerking genomen maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit brengen voor de betrokken 
sectoren (huishoudens, industrieën, landbouw, enz.) uiteraard kosten met zich mee, maar het bereiken van de 
goede toestand biedt de gebruikers en de maatschappij in ruime zin ook een aantal voordelen. Deze voordelen 
kunnen economisch worden geschat om een vergelijking te trekken met de kosten van het 
maatregelenprogramma. Deze kosten-batenanalyse is toegelicht in punt 6.4.3. 

Vervolgens wordt de financiële impact geëvalueerd op de sectoren belast met de uitvoering van de 
maatregelen om te oordelen of het beoogde maatregelenprogramma financieel aannemelijk is voor deze 
actoren. Indien de kosten effectief niet evenredig zijn met de financiële middelen kan het scenario "goede 
toestand" niet volledig worden uitgevoerd, wat het bereiken van de milieudoelstellingen vertraagt, maar met 
een afwijking om economische reden (zie samenvatting in paragraaf 6.4.3).  
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Ten slotte laten deze verschillende analyses toe een maatregelenprogramma samen te stellen van doelmatige 
acties dat voor de betrokken actoren financieel niet onevenredig is en dat toelaat om voor een aantal 
waterlichamen tegen 2021 de milieudoelstellingen te bereiken. Voor de andere waterlichamen wordt de goede 
toestand om economische redenen tot een latere termijn uitgesteld51. 

6.3.1 Kosteneffectiviteitsanalyse - DPSIR 

6.3.1.1  ALG EM EE N SC H EMA  

Het DPSIR-schema (Driving forces - Pressures - State - Impacts - Responses) is een conceptueel model 
ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap waarmee de bestaande relaties tussen de verschillende 
thema's kunnen worden weergegeven. 

Toegepast op het waterbeheer geeft het DPSIR-model de oorsprong weer van de belastingen (Pressures) van 
de waterbronnen door de belangrijkste verontreinigingsbronnen (Driving forces) en hun Impact op de toestand 
(State), hier opgenomen in de zin van de KRW. Het in de SGBP voorgestelde maatregelenprogramma is de 
Respons om de omvang van de belastingen te beperken. De verschillende elementen van het concept zijn 
beschreven in de verschillende hoofdstukken van de SGBP. 

 

Figuur 21:  algemeen DPSIR-model en overeenstemmende hoofdstukken van de SGBP2 

 

                                                                 
51

  Andere afwijkingen om natuurlijke of technische redenen kunnen eveneens worden toegekend. 
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Het onderstaande schema geeft de toepassing weer van het DPSIR-model op de uitvoering van de KRW in 
Wallonië. 

 

Figuur 22: algemeen DPSIR-model toegepast op het waterbeheer 

Hoofdstuk 2 van dit verslag licht vervolgens het detail toe van het schema voor elke verontreinigingsbron. Door 
de kosten weer te geven van de maatregelenprogramma's van beide scenario's bestudeerd bij de opstelling 
van de SGBP2, alsook de milieudoelstellingen voor 2021, kan met het DPSIR-model de 
kosteneffectiviteitsanalyse worden uitgevoerd zoals vereist door de KRW. 
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De doelmatigheid van de maatregelen werd beoordeeld op basis van wetenschappelijke literatuur 
(theoretische of empirische doelmatigheid van verschillende maatregelen zoals de grasstroken of de 
inbedrijfstelling van RWZI) en van deskundig advies naargelang de specifieke kenmerken van elk oppervlakte- 
en grondwaterlichaam. Deze doelmatigheid van de bestudeerde scenario's neemt uiteindelijk een concrete 
vorm aan door het aantal waterlichamen dat tegen 2021 de goede toestand kan bereiken. 

De kosten van de maatregelen worden in deze schema's eveneens per verontreinigingsbron vermeld om de 
verdeling toe te laten van de geplande investeringen per waterlichaam of per groep van waterlichamen. 

Dankzij het voorgestelde maatregelenprogramma voorzien de milieudoelstellingen 2021 van de SGBP2, 5 
waterlichamen in goede toestand. Merk echter wel op dat de te leveren inspanning niet alleen op deze 5 
waterlichamen maar op veel meer waterlichamen betrekking heeft want 52 waterlichamen waarvan het 
bereiken van de goede toestand was vastgesteld op 2015 hebben die doelstelling nog altijd niet bereikt. 
Bovendien beogen de voorgestelde maatregelen in het kader van deze tweede Beheerplannen eveneens de 
verbetering van de toestand van de waterlichamen zonder noodzakelijkerwijs tegen 2021 de goede toestand te 
bereiken (voorbereiding voor het bereiken van deze toestand tegen 2027).  

Deze schattingen zijn van een aantal factoren afhankelijk die een zekere mate van onzekerheid inhouden. 

 Grondige kennis van de belastingen van de waterlichamen, 

 Beperkte reële verantwoordelijkheid van de verschillende sectoren in het kwaliteitsverlies,  

 Reële doelmatigheid van de geselecteerde maatregelen, 

 Reële uitvoering van de maatregelen door de betrokken actoren, 

 Correcte evaluatie van de waterkwaliteit, 

 Weersomstandigheden en accidentele verontreinigingen, 

 Weerbaarheid van de milieus. 

Deze onzekerheden leiden tot voorzichtigheid bij de bepaling van de milieudoelstellingen voor 2021  

6.3.1.2  ANAL YS E P ER  V ER ON TR E I N IGI NG SBR ON  

Afhankelijk van de beschikbare gegevens en het detailniveau van het maatregelenprogramma, werd het eerder 
voorgestelde DPSIR-schema toegepast op de belangrijkste verontreinigingsbronnen, alsook op het thema van 
de hydromorfologische veranderingen. Deze analyses zijn toegelicht in het begeleidende document: "DPSIR - 
Kosteneffectiviteitsanalyse SGBP2". 
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6.3.1.3  SAMEN VA TT I NG  

De onderstaande figuur geeft een samenvatting weer van de doelmatigheid van het maatregelenprogramma 
van de SGBP2 per verontreinigingsbron. De vermelde kosten zijn die van de acties die tegen 2021 zullen 
worden uitgevoerd. 

 

Figuur 23:  Samenvatting kosteneffectiviteitsanalyse van het maatregelenprogramma van de SGBP2 

De onderstaande tabel geeft voor de belangrijkste verontreinigingsbronnen de uitsplitsing weer van de kosten 
van het MP:  

 Totale 
kosten 
van de 
SGBP2 
(M€) 

Tegen 2021 uit 
te voeren 

nieuwe 
investeringen 

(M€) 

Waarvan 
investeringen 

 in risico-MESu 
(M€) 

Waarvan 
investeringen in 

niet-risico -
MESu (M€)  

Waarvan 
investeringen 
in MESu met 
dlst. Goede 

toestand 2021 
(M€) 

Afvalwaterzuivering 861 326 195 131 9 (2 WL) 

Industrie 40 27 27 0 0 

Landbouw 51 11 0 0 0 

Hydromorfologie 37 24 5 19 3 (1 WL) 

Totaal 989 388 227 150 12 

Tabel 53: Uitsplitsing van de kosten van het MP voor de belangrijkste verontreinigingsbronnen 
naargelang de waterlichamen 
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MESu 

 102 getroffen 
MESu 

 67 getroffen 
MESu 

 62 MESu 
waarop het 

MP 
toepasselijk is 

 5 MESu zouden dankzij het maatregelenprogramma tegen 2021 de goede toestand moeten bereiken 

 0 MESu waarop het 
MP direct toepasselijk 

is 
 38 andere 

MESu 
+ 

28 MESu waarvan 
de gegevens 

beschikbaar zijn 

 15 MESu 
waarop het 
MP direct 

toepasselijk 
is 

 65 andere 
MESu 

+ 

19 M€  131 M€  27 M€ 

92 MESu zouden dankzij het maatregelenprogramma tegen 2021 een betere kwaliteit moeten optekenen 
(waarvan 46 al in goede ecologische toestand in 2013) 
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6.3.2 Kosten-batenanalyse 

De kosten-batenanalyse beoogt een economische vergelijking te maken tussen de kosten van de bestudeerde 
maatregelenprogramma's en de voordelen verbonden aan het bereiken van de milieudoelstellingen zoals 
bepaald in de KRW. In een eerste fase werd deze studie uitgevoerd op niveau van het Waals Gewest, voor het 
scenario "goede toestand" en voor het in de SGBP2 geselecteerde scenario. 

Het begeleidende document "Kosten-batenanalyse van de 2e SGBP" neemt het detail op van de verschillende 
fasen van deze analyse. 

6.3.2.1  SELE C TI E VA N DE B ES TU DEER DE KO ST EN  

De kosten die in deze analyse in aanmerking worden genomen, stemmen overeen met de maatregelen die 
uitsluitend op risicowaterlichamen toepasselijk zijn. De verdere verbetering van de waterkwaliteit bovenop de 
goede toestand levert geen milieuvoordelen op zoals die bedoeld in deze studie. 

Zo ook worden uitsluitend de kosten in aanmerking genomen die een direct effect kunnen hebben op de 
kwaliteit van de waterlichamen. 

Er werd dus een selectie uitgevoerd van de kosten opgenomen in de SGBP2 die naar twee termijnen verwijzen: 
2021 en 2027. Voor de kosten-batenanalyse die over minstens 3 cycli Beheerplannen moet worden uitgevoerd, 
werden de kostenramingen voor de volgende jaren op basis van dezelfde uitgaventrend verlengd. 

De kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd voor de twee bestudeerde scenario's: de "goede toestand" en het 
geselecteerde scenario van de SGBP2. De onderstaande tabellen geven een overzicht weer van de voor beide 
scenario's geselecteerde kosten: 

  Totale 
kosten 

tegen 2021 

Jaarlijkse 
kosten 

tegen 2021 

Totale 
kosten 

2022 - 2027 

Jaarlijkse 
kosten 

2022 - 2027 

Totale 
kosten 

na 2027 

Jaarlijkse 
kosten na 

2027  

Collectieve 
waterzuivering 

421 70 424 71 397 66 

Industrie 27 5 - - - - 

Landbouw 272 45 155 50 155 47 

Hydromorfologie 18 3 49 8 49 8 

Totaal 738 123 628 105 601 100 

Tabel 54: Selectie van de kosten voor het scenario "goede toestand" 

 

  Totale 
kosten 

tegen 2021 

Jaarlijkse 
kosten 

tegen 2021 

Totale 
kosten 

2022 - 2027 

Jaarlijkse 
kosten 

2022 - 2027 

Totale 
kosten 

na 2027 

Jaarlijkse 
kosten na 

2027 

Collectieve 
waterzuivering 421 70 424 71 397 66 

Industrie 27 5 - - - - 

Landbouw exclusief bio 21 4 21 4 21 4 

Hydromorfologie 18 3 49 8 49 8 

Totaal 487 81 494 82 467 78 

Tabel 55: Selectie van de kosten voor het geselecteerde scenario 
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6.3.2.2  SELE C TI E VA N DE M I LI E U VOOR D EL EN  

De uitvoering van het maatregelenprogramma van de KRW brengt kosten met zich mee, maar zal wellicht ook 
zogenaamde commerciële en niet-commerciële voordelen opleveren. Drie overeenkomsten gesloten voor de 
uitvoering van studies in opdracht van het Departement Leefmilieu en Water (DEE) hebben een economische 
evaluatie uitgevoerd van deze voordelen die van drieërlei aard zijn: 

- Economische voordelen van het grondwater (uitgespaarde kosten voor de zuivering van 

drinkwater)52, 

- Niet-economische voordelen van het grondwater53, 

- Niet-economische voordelen van het oppervlaktewater54. 

De conclusies van deze verschillende studies leiden tot jaarlijkse winstbedragen die voor de hele maatschappij 
worden opgetekend zodra de waterlichamen de goede toestand/potentieel hebben bereikt. Deze waarden zijn 
begrepen tussen min of meer aanzienlijke marges en sommige overlappen elkaar. Er wordt dus een selectie 
uitgevoerd om alleen de voordelen te selecteren die na de uitvoering van de Beheerplannen worden 
opgetekend. De commerciële voordelen van het grondwater lijken in de evaluatie van de niet-commerciële 
voordelen inbegrepen te zijn. 

Zie de desbetreffende studies voor meer gedetailleerde informatie en de beschrijving van de studies. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voordelen op jaarbasis: 

Soort milieuvoordeel Jaarlijks bedrag 

Niet-commercieel, grondwater € 55.193.387/jaar 

Niet-commercieel, oppervlaktewater € 49.506.177/jaar 

Totaal € 104.699.564/jaar 

Tabel 56: Geselecteerde milieuvoordelen voor de kosten-batenanalyse. Bron: DESu, gegevens 
Ec’Eau Wal en ACTeon. 

Deze milieuvoordelen worden alleen opgetekend voor de waterlichamen die op het moment van de studie niet 
in goede toestand waren en hun doelstelling zouden bereiken. De bovenstaande waarden stemmen dus 
overeen met de maximale voordelen die kunnen worden opgetekend wanneer alle oppervlakte- en 
grondwaterlichamen hun doelstellingen bereiken. 

De volgende paragraaf legt uit hoe deze milieuvoordelen geleidelijk aan optreden naarmate elk waterlichaam 
zijn doelstelling bereikt. 

6.3.2.3  STU DI EP ER IODE  

De studieperiode moet vrij lang zijn omdat tijd nodig is voordat de milieuvoordelen optreden. Deze analyse 
neemt dus een termijn in aanmerking van 18 jaar, wat overeenstemt met drie cycli SGBP. Bovendien stemt dat 
overeen met de tijdshorizon voorgesteld aan de ondervraagde personen bij de evaluatiestudie van de niet-
economische voordelen van het oppervlaktewater. 

                                                                 
52

  Évaluation des bénéfices marchands liés à l’eau potable, ULB-CEESE en DGRNE 
53

  Évaluation des bénéfices attendus de l’amélioration de l’état des eaux souterraines en Région wallonne, ACTeon, 2009 
54

  Évaluation économique des bénéfices environnementaux non marchands et de la valeur de non-usage réalisés suite à la 
mise en œuvre des plans de gestion de l’eau et l’atteinte des objectifs environnementaux de la Directive Cadre Eau pour 
les eaux de surface en Région wallonne, 2007-2009, ULB CEESE, ACTeon, Espace Environnement ASBL, « Ec’Eau Wall » 
genoemd. 
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Wanneer economische waarden in de toekomst worden beschouwd, moeten die worden bijgewerkt om 
rekening te houden met hun waardevermindering. De voor deze studie gekozen discontovoet, zowel voor de 
kosten als voor de voordelen, bedraagt 2% rekening houdend met het lage inflatiecijfer in de afgelopen jaren.  

De schatting van de toekomstige milieuvoordelen berust op een studie uitgevoerd in 2008 voor het 
oppervlaktewater en in 2009 voor het grondwater. Deze waarden moeten tot in 2015 worden bijgewerkt, 
rekening houdend met de inflatie.  

6.3.2.4  GEL E IDE LI JK OP TR ED EN VAN DE VOOR D EL EN IN D E T IJD  

De in paragraaf 6.3.2.2 vermelde waarden stemmen overeen met de verwachte voordelen wanneer alle 
oppervlakte- en grondwaterlichamen in goede toestand zijn. Bij het begin van de toepassing van deze 
maatregelen in het veld, moet slechts een deel van deze voordelen in aanmerking worden genomen, naar rato 
van het aandeel waterlichamen in goede toestand ten opzichte van het totaal aantal risicowaterlichamen. De 
volgende tabellen geven de percentages weer van het optreden van de voordelen verbonden aan het bereiken 
van de geschatte milieudoelstellingen. (zie voor meer informatie het begeleidende document "Kosten-
batenanalyse van de SGBP2") 

Termijn van de goede 
toestand/potentieel 

Gecumuleerd 
percentage MESu 

Gecumuleerd 
percentage MESo 

Weging van het 
optreden van de 
voordelen MESu 

Weging van het 
optreden van de 
voordelen MESo 

2010 (goede toestand 2008) 32% (113 MESu) 61% 0% 0% 

2015 (goede toestand 2013) 41% (145 MESu) 61% 9% 0% 

2021 70% (248 MESu) 61% 56% 0% 

2027 84% (299 MESu) 82% 77% 54% 

2033 100% (354 MESu) 100% 100% 100% 

Tabel 57: Geleidelijk optreden van de voordelen in de tijd voor het scenario "goede toestand" 

 

Termijn van de goede 
toestand/potentieel 

Gecumuleerd 
percentage MESu 

met bereikte 
doelstelling 

Gecumuleerd 
percentage MESo in 

goede chemische 
toestand 

Weging van het 
optreden van 
de voordelen 

MESu 

Weging van het 
optreden van de 
voordelen MESo 

2010 (goede toestand 2008) 32% (113 MESu) 61% 0% 0% 

2015 (goede toestand 2013) 41% (145 MESu) 61% 9% 0% 

2021 49% (174 MESu) 61% 34% 0% 

2027 64% (228 MESu) 61% 67% 0% 

2033 75% (265 MESu) 61% 75% 0% 

Tabel 58: Geleidelijk optreden van de voordelen in de tijd voor het geselecteerde scenario 
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6.3.2.5  KOS TE N/BA TE NANA LY S E  

De eigenlijke kosten-batenanalyse bestaat erin de netto actuele waarde te berekenen die overeenstemt met 
het verschil tussen de totale kosten en de totale voordelen over de beschouwde studieperiode. Deze netto 
actuele waarde (NAW) wordt als volgt berekend:  

                                   

Het project wordt geacht als zijnde "niet onevenredig" wanneer de NAW over de beschouwde periode een 
positieve waarde optekent.  

Scenario "goede toestand" 

De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de kosten, de milieuvoordelen en de NAW tussen 2016 en 
2033. 

 

Op schaal van Wallonië zijn de kosten tot in 2032 hoger dan de verwachte voordelen. Na die datum wordt de 
NAW namelijk positief. Deze stijgende trend zal zich voortzetten indien de evolutie van de kosten en voordelen 
dezelfde blijft. 

De positieve trend van de NAW in de laatste jaren van de studie volstaat echter niet om de besluiten dat de 
kosten niet onevenredig zijn met de voordelen over de periode 2016-2033. 

De onderstaande tabel geeft de berekende waarden voor de verschillende termijnen weer: 

 Gecumuleerde 
kosten 

Gecumuleerde 
voordelen 

Gecumuleerde 
NAW 

Ratio 
Voordelen/kosten 

2021 705 132 - 572 19% 

2027 653 302 - 351 46% 

2033 510 437 - 72 86% 

2039 452 456 4 101% 

Totaal 2 320 1 328 - 992 57% 

Tabel 59: Ratio Voordelen/kosten voor de verschillende termijnen 

Opmerking(ter informatie): voor de cyclus 2034-2039, bedraagt de ratio Voordelen/kosten meer dan 100%. 
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Uit deze resultaten op schaal van Wallonië mogen geen voorbarige conclusies worden getrokken die zouden 
kunnen afwijken van een analyse uitgevoerd bijvoorbeeld per district of per deelstroomgebied. Sommige 
waterlichamen kunnen namelijk met weinig maatregelen snel de goede toestand bereiken, wat de trends op 
schaal van Wallonië zou kunnen keren. 

Voor de toegepaste hypothese waarbij de analyse tot de volgende cycli wordt verlengd, zijn de geschatte 
kosten van de SGBP2 grotendeels overgewaardeerd omdat sommige maatregelen in de toekomst misschien 
niet meer nodig zullen zijn of minder kostelijk zullen worden rekening houdend met de technische 
ontwikkelingen. 

 

Geselecteerd scenario 

De volgende grafiek geeft het verloop in de tijd weer van de kosten, de milieuvoordelen en de NAW voor het 
geselecteerde scenario van de SGBP2 dat voor de volgende jaren op basis van dezelfde trend werd verlengd: 

 

Op schaal van Wallonië zijn de milieuvoordelen altijd lager dan de kosten, waardoor de NAW dus elk jaar 
negatief is en bijgevolg ook globaal over de hele periode. 

De kosten van het maatregelenprogramma tekenen in 2022 een forse stijging op omdat in hydromorfologie 
een groter budget werd toegekend. 

 Gecumuleerde 
kosten 

Gecumuleerde 
voordelen 

Gecumuleerde 
NAW 

Verhouding 
Voordelen/kosten 

2021 
467 60 - 407 13% 

2027 
417 106 - 311 25% 

2033 351 140 - 211 40% 

Totaal 1 235 306 - 929 25% 

Tabel 60: Gecumuleerde kosten, voordelen en NAW voor de verschillende termijnen, in miljoen € 

 

Op schaal van Wallonië blijkt dus uit de trendanalyse van het geselecteerde maatregelenscenario van de SGBP2 
dat de kosten onevenredig zijn. De verklaring hiervoor schuilt in het feit dat de geselecteerde maatregelen, 
hoewel vrij duur, ontoereikend zijn om voor een voldoende aantal waterlichamen de goede toestand te 
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bereiken. De voordelen, zelfs indien die in de tijd toenemen, blijven te zwak. De algemene balans had kunnen 
worden verbeterd door de maatregelen op dezelfde waterlichamen te concentreren. 

6.3.2.6  CONC LU S IE  

De niet-commerciële voordelen, en in mindere mate de commerciële voordelen, zijn moeilijk te kwantificeren 
en nog moeilijker economisch te evalueren. De verschillende evaluatiestudies van de milieuvoordelen geleid 
door het DEE wijzen voor de huishoudens echter op de aanzienlijke positieve impact van het bereiken van de 
milieudoelstellingen in de zin van de KRW. Om een kosten-batenanalyse uit te voeren zoals vereist door de 
KRW zijn de becijferde resultaten van de studies bruikbaar, zelfs indien die vermoedelijk maar een minimum 
vertegenwoordigen van de voordelen die voor de maatschappij zullen blijken.  

Op schaal van Wallonië blijkt echter uit de vergelijking van deze voordelen met de kosten van de 
maatregelenprogramma's van de SGBP2 voor de twee bestudeerde scenario's, over de volgende 18 jaar, dat de 
nodige financiële middelen om de goede toestand te bereiken, hoger liggen dan de te verwachten voordelen. 
Na deze periode en voor het scenario "goede toestand" worden de voordelen echter groter dan de kosten, wat 
het bereiken van de milieuvoordelen op lange termijn dankzij de voorgestelde maatregelen economisch 
verantwoordt. De sterk aangetaste toestand van een aantal waterlichamen en de nodige termijn om de goede 
toestand te herstellen, verklaren het feit dat de voordelen pas een aantal jaren na de uitvoering van de 
maatregelen optreden. 

Om de hierna vermelde redenen en rekening houdend met de talrijke variabelen die inherent zijn aan dit soort 
kosten-batenstudies, moeten deze conclusies echter worden genuanceerd. 

 Evaluatie van de kosten: de voorgestelde maatregelenprogramma's blijven moeilijk te becijferen: 
zijn de geselecteerde "doelmatige" maatregelencombinaties economisch de meest voordelige?  

 Evaluatie van de voordelen: de economische evaluaties van de milieuvoordelen zijn afhankelijk van 
de toegepaste methoden, van de voorstelling van de context aan de respondenten, van de 
betrokken populaties, enz. De eindwaarden moeten dus karig worden gebruikt. 

 Onderwaardering van de voordelen: behalve de voordelen die uitsluitend betrekking hebben op 
het milieu, kunnen veel andere voordelen in overweging worden genomen: zo kan het bereiken van 
de goede toestand positieve effecten hebben op de gezondheid, de werkgelegenheid, de 
luchtkwaliteit, enz.  

 Tijdspanne voordat de voordelen optreden: in sommige deelstroomgebieden zijn bepaalde 
waterlichamen sterk aangetast, wat het optreden van de voordelen verbonden aan het bereiken 
van de goede toestand vertraagt. Om de effecten van de maatregelen in aanmerking te nemen, 
moeten deze analyses op lange termijn worden uitgevoerd. 

 Verdeling van de kosten en de voordelen: de milieuvoordelen worden hoofzakelijk verwacht voor 
risicowaterlichamen. Er werd dus beslist om de milieuvoordelen uitsluitend de vergelijken met de 
voor deze waterlichamen toegepaste maatregelen. In feite is het echter onmogelijk om precies te 
bepalen of sommige maatregelen die dan in andere gebieden moeten worden toegepast extra 
kosten met zich meebrengen. 

 Belang van het studiegebied: de uitvoering van de kosten-batenanalyse op schaal van Wallonië laat 
niet toe de onevenredigheid van de kosten te besluiten op schaal van sommige 
deelstroomgebieden of van sommige oppervlakte- of waterlichamen. Voor sommige waterlichamen 
ligt de toestand namelijk dichter bij de goede toestand dan voor andere en zijn slechts weinig 
maatregelen nodig om de goede toestand te bereiken en voordat de eraan verbonden voordelen 
optreden. 
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6.3.3 Analyse van de onevenredige kosten 

6.3.3.1  MET H ODE  

De economische analyse van het maatregelenprogramma - de analyse van de "onevenredige" kosten - zoals 
gereglementeerd door artikel 5, bijlage III, artikel 9 en artikel 4 §§ 4 en 5 van de richtlijn, vormt de laatste fase 
van de opstelling van de Beheerplannen en maatregelenprogramma's van de stroomgebiedsdistricten.  

De economische analyse heeft tot doel om, uit economisch oogpunt, de voorstellen van vrijstelling van de 
milieudoelstellingen te verantwoorden op basis van de evaluatie van het "onevenredige" karakter van het 
maatregelenprogramma ten laste van de economische sectoren (huishoudens, industrie, landbouw), 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 §§ 4 en 5 van de richtlijn55. Zo heeft men het over de analyse van 
de "onevenredige" kosten. 

Op enkele uitzonderingen na en afhankelijk van de beschikbare gegevens voor de uitvoering van de analyse van 
de “onevenredige” kosten, wordt voor de 2

e
 Beheerplannen dezelfde analysemethode toegepast als voor de 1e 

Beheerplannen56. 

Deze studie omvat de volgende fasen: 

 opstelling van minstens twee maatregelenscenario's: 

o een scenario "goede toestand" (of "maximaal" scenario) dat toelaat de hoofddoelstelling van 
goede toestand in alle oppervlakte- en grondwaterlichamen te bereiken; 

o een alternatief scenario/scenario's gekenmerkt door lage uitvoeringskosten dat/die niet 
toelaat/toelaten de doelstelling van goede toestand van alle waterlichamen te bereiken; 

 evaluatie van de financiële impact van elk scenario op de economische sectoren via aangepaste 
economische indicatoren; 

 selectie van het "optimaal" scenario op basis van de resultaten van fase 3; 

 na de selectie van het "optimaal" scenario de economische verantwoording van de vrijstellingen van 
de milieudoelstellingen voor sommige oppervlakte- en grondwaterlichamen. 

In het kader van het 2e Beheerplan zal de analyse zich op 2 scenario's toespitsen: 

 het scenario "goede toestand" (of "maximaal" scenario) dat voor de maatregelen "landbouw" en 
"industrie" werd opgesteld. Voor de maatregelen "collectieve en individuele waterzuivering" kon het 
scenario "goede toestand" niet worden opgesteld omdat de beschikbare gegevens onvolledig of van 
een te lage betrouwbaarheid zijn;  

 een 2e scenario, gekenmerkt door lage kosten ten laste van de economische sectoren, dat niet toelaat 
doelstelling van goede toestand van alle waterlichamen te bereiken; 

  

                                                                 
55

  Artikel 4 artikel 4 §§ 4 en 5 van de richtlijn voorziet in andere argument om de voorstellen van vrijstelling te 
verantwoorden: de technische onhaalbaarheid van de maatregelen en de natuurlijke gesteldheid van de 
waterlichamen. 

56
  De analyse van de "onevenredige" kosten van het Beheerplan werd uitgevoerd via een economische studie door het 

onderzoekscentrum VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Het beroep op de expertise van VITO 
had tot doel de samenhang en eenvormigheid van de methodologische benadering met het Vlaams Gewest en het 
Brussels Gewest bij de ontwikkeling van dit luik van de economische analyse te verzekeren. VITO heeft immers in 
opdracht van het Vlaams en Brussels Gewest in het kader van de opstelling van hun Beheerplannen en 
maatregelenprogramma’s dezelfde studie uitgevoerd. 
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Het einddoel bestaat erin om via aangepaste economische indicatoren het "onevenredige" karakter te toetsen 
van de kosten voor de uitvoering van elk scenario door de economische sectoren. Op die manier zal het 
"optimaal" scenario kunnen worden geselecteerd dat het maatregelenprogramma 2016/2021 zal vormen of 
het scenario dat: 

a) zal toelaten dat tegen 2021 een maximaal aantal waterlichamen de goede toestand bereiken;  

b) haalbaar is uit technisch oogpunt; 

c) geen "onevenredige" kosten inhoudt voor de economische sectoren. 

6.3.3.2  EVALU A T IE VA N DE F IN A NC IË LE I MP AC T VA N DE  MAATR EGE L ENS CE NAR IO ' S OP  DE 

ECO NO MI SC H E SE C TOR E N  

Economische indicatoren 

De financiële impact van de uitvoering van het maatregelenprogramma op de economische sectoren, wordt 
met aangepaste economische indicatoren geëvalueerd. Deze indicatoren meten voor elke economische sector 
de weerslag van de kosten van het maatregelenprogramma op de financiële middelen van de economische 
sectoren (uitgedrukt door specifieke macro-economische variabelen zoals het inkomen van de huishoudens, de 
toegevoegde waarde en de omzet van de industriële sector, enz.). 

Voor elke economische indicator is een drempelwaarde vastgesteld. De drempelwaarde is de grens boven 
welke de financiële impact van het maatregelenprogramma op de economische sector als "onevenredig" wordt 
beschouwd. De drempelwaarden worden vastgesteld op basis van wetenschappelijke literatuur of deskundig 
advies. 

De volgende tabel geeft de bepaling weer van de drempelwaarden van de economische indicatoren waarmee 
het "onevenredige" karakter van de kosten van het maatregelenprogramma kan worden beoordeeld. 

Economische 
sectoren 

Economische indicatoren Niet-onevenredige 
kosten 

Onevenredige 
kosten 

Huishoudens M1: (waterfactuur + gemeentelijke rioolheffing) / 
inkomen van het gezin, voor een gezin met een 
gemiddeld inkomen en een gezin met een laag 
inkomen 

< 2% >= 2% 

Industrie I1: jaarlijkse kosten maatregelenprogramma / 
toegevoegde waarde 

< 2% >= 2% 

 I2: jaarlijkse kosten maatregelenprogramma / omzet < 0,5% >= 0,5% 

Landbouw A1: jaarlijkse kosten maatregelenprogramma / 
sectortotaal 'inkomen van de landbouwer en zijn 
gezin' (REF) 

< 2% >= 2% 

A2: jaarlijkse kosten maatregelenprogramma / 
sectortotaal 'inkomen uit arbeid' (RTT) 

< 2% >= 2% 

Tabel 61:  Bepaling van de drempelwaarden van de economische indicatoren waarmee het 
"onevenredige" karakter van de kosten van het maatregelenprogramma kan worden 
beoordeeld - Bron: VITO-studie, analyse van de "onevenredige" kosten in het kader van 
het 1e Beheerplan, 2011 

a )  H u i s h o u d e l i j k e  s e c t o r  

Uit de studie over de terugwinning van de kosten van de waterdienst collectieve zuivering door de 
economische sectoren (zie samenvatting per stroomgebiedsdistrict) blijkt dat de uitvoering van de maatregelen 
"collectieve waterzuivering" en "individuele waterzuivering" grotendeels door de huishoudelijke sector worden 
gefinancierd. Deze maatregelen worden gefinancierd door de verhoging van het CVA-tarief (een element van 
het waterprijsbeleid) dat hoofdzakelijk ten laste is van de huishoudelijke sector. 

Voor het thema "collectieve waterzuivering" en "individuele waterzuivering" kon het scenario "goede 
toestand" (of "maximaal" scenario) niet worden opgesteld. 
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Bijgevolg zal de evaluatie van de financiële impact alleen voor het 2e scenario worden uitgevoerd. Dit laatste 
werd opgesteld op basis van de investeringsramingen van de SPGE in haar Financieel plan 2014. 

Het totaalbedrag van de geplande investeringen voor de uitvoering van de "collectieve waterzuivering" en 
"individuele water zuivering" over de periode 2016/2021 wordt geschat op 847 miljoen €. 

De volgende tabel geeft de verdeling weer van het totaalbedrag van de geplande investeringen in "collectieve 
waterzuivering" en "individuele waterzuivering" door het beschouwde maatregelenscenario over de periode 
2016/2021, per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €): 

 Totale investeringen over de periode 2016/2021 

Collectieve waterzuivering 

(1) 

Individuele waterzuivering 

(2) 

Totaal 

Schelde 342,030 0,720 342,750 

Maas 428,420 24,480 452,900 

Rijn 37,024 10,080 47,104 

Seine 3,526 0,720 4,246 

TOTAAL 811,000 36,000 847,000 

Tabel 62:  Evaluatie van het totaalbedrag van de geplande investeringen in "collectieve 
waterzuivering" en "individuele waterzuivering" door het beschouwde 
maatregelenprogramma, per stroomgebiedsdistrict - Bron: SPGE, 2015. 

(1): De investeringen in collectieve waterzuivering omvatten: 

 maatregel 0010_12: de bouw/sanering/renovatie van collectieve waterzuiveringsinstallaties 
(collectoren, rioolwaterzuiveringsinstallaties, enz.) gepland door het investeringsprogramma in 
collectieve waterzuivering zoals goedgekeurd door de Waalse Regering voor een totaal 
investeringsbedrag van 552 miljoen € over de periode 2016/2021 (kosten voor de werken en 
bijkomende kosten); 

 maatregel 0020_12: de uitbreiding/sanering/renovatie van het rioolstelsel voor een totaal 
investeringsbedrag van 259 miljoen € over de periode 2016/2021 (kosten voor de werken en 
bijkomende kosten); 

(2): De investeringen in individuele waterzuivering omvatten: 

 maatregel 0060_02: het in overeenstemming brengen van de woningen in de prioritaire gebieden in 
individuele waterzuivering. 

Het programma 2016/2021 voorziet eveneens in andere maatregelen inzake "collectieve zuivering", 
"individuele zuivering" en "regenwaterbeheer". De jaarlijkse kosten voor de uitvoering van deze maatregelen 
worden geschat op 2,267 miljoen €/jaar, op schaal van Wallonië. 

De volgende tabel geeft de samenvatting weer van de totale kosten van de maatregelen inzake "collectieve 
zuivering", "individuele zuivering" en "regenwaterbeheer" op schaal van Wallonië (in miljoen €)57: 

Maatregelcode Maatregel Totale 
investeringskosten 

(2016/2021) 

Jaarlijkse werkingskosten 

0010_12 Collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties 552,000 Niet gespecificeerd 

                                                                 
57

  Volgens het WATECO-richtsnoer worden de verschillende kostencategorieën als volgt bepaald: 

 de totale investeringskosten worden bepaald door het totaalbedrag van de geplande investeringen over de 
periode 2016/2021; 

 de jaarlijkse investeringskosten worden bepaald door het jaarlijkse aandeel van de totale investeringskosten. Zij 
worden bepaald op basis van de totale investeringskosten met toepassing van de formule van een financiële 
annuïteit van bepaalde duur over de vermoedelijke levensduur van de inrichtingen en met toepassing van een 
rentetarief van 2%/jaar; 

 de jaarlijkse werkingskosten worden bepaald door de exploitatie- en onderhoudskosten van de inrichtingen 
alsook door de courante kosten verbonden aan de uitvoering van de maatregelen. 
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Maatregelcode Maatregel Totale 
investeringskosten 

(2016/2021) 

Jaarlijkse werkingskosten 

0020_12 Verbetering van het rioolstelsel 259,000 Niet gespecificeerd 

0040_02 Verbetering van de aansluiting op het 
rioolstelsel 

/ 1,083 

0050_02 Controle van de E-PRTR-installaties / 0,100 

0060_02 In overeenstemming brengen van 
woningen in individuele 
waterzuiveringsgebieden 

36,000 / 

0070_02 Invoering van een dienst voor de controle 
en verbetering van de individuele 
waterzuivering 

/ 1,000 

0080_12 Beheer van het afvalwater bij regenweer - 
verbetering van de kennis 

/ 0,083 

0090_02 Instandhouding en herstel van de grachten / Niet gespecificeerd 

TOTAAL  847,000 2,267 

Tabel 63:  Samenvatting van de totale kosten van de maatregelen inzake "collectieve zuivering", 
"individuele zuivering" en "regenwaterbeheer", op schaal van Wallonië - Bron: SPGE, 
2015. 

De evaluatie van de totale kosten van de maatregelen per stroomgebiedsdistrict is opgenomen in de 
samenvattende verslagen per stroomgebiedsdistrict. 

De uitvoering van de maatregelen inzake "collectieve zuivering", "individuele zuivering" en 
"regenwaterbeheer" van het 2e Beheerplan zal grotendeels door een verhoging van het CVA-tarief op de 
distributievolumes van drinkwater worden gefinancierd. Het Financieel plan van de SPGE (voor 2014) voorziet 
in de verhoging van het CVA-tarief van € 1,935/ m

3
 in 2015 (exclusief btw) tot € 2,695/ m

3
 in 2021 (exclusief 

btw). 

De financiële impact van het beschouwde maatregelenscenario op de huishoudelijke sector wordt geschat via 
de weerslag: 

 van de waterfactuur die de elementen CVD, CVA, Sociaal Waterfonds en btw bevat, 

 van de rioolheffing van de gemeenten, 

 op het gezinsinkomen. 

Deze indicator wordt op schaal van Wallonië geschat want de gegevens op niveau van de 
stroomgebiedsdistricten (onder meer het gezinsinkomen) zijn niet beschikbaar. 

Om de financiële impact van het beschouwde maatregelenscenario op de financiële koopkracht van de 
huishoudens zo goed mogelijk voor te stellen, wordt deze indicator geschat in overeenstemming met het jaar 
2021 dat overeenstemt met de looptijd van het 2e Beheerplan. 

De financiële impact wordt geschat voor een gezin met een gemiddeld inkomen en voor een gezin met een laag 
inkomen, in overeenstemming met het jaar 2021.  

Twee elementen moeten worden geschat: 

 de teller van de verhouding die bestaat uit de schatting van de waterfactuur in 2021 (alsook van het 
bedrag van de gemeentelijke rioolheffing), voor een standaardgezin met een gemiddeld inkomen en 
met een laag inkomen. 

 de noemer van de verhouding die bestaat uit het gezinsinkomen geschat in overeenstemming met het 
jaar 2021. 

 

file:///C:/Users/anb.SPGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/78568EF7.xlsx%23RANGE!A1
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Om de teller te bepalen, worden de volgende hypothesen beschouwd: 

 een daling van het gemiddeld drinkwaterverbruik / gezin / jaar geschat op 10% ten opzichte van 2009 
overeenkomstig de resultaten van een een studie van Aquawal58; 

 de beschouwde tariefstructuur is de in 2015 geldende tariefstructuur: 

 voor de CVD wordt de tegen 2021 verwachte evolutie genomen van het CVD-tarief van de SWDE, de 
grootste producent/distributeur van drinkwater in Wallonië. Zo bedraagt het tegen 2021 geschatte 
CVD-tarief € 3,0582/m

3
, in € tegen lopende prijzen, exclusief btw; 

 voor de CVA wordt de tegen 2021 verwachte evolutie genomen van het CVA-tarief zoals voorzien in 
het Financieel plan 2014 van de SPGE. Zo bedraagt het tegen 2021 geschatte CVA-tarief € 2,695/m

3
, in 

€ tegen lopende prijzen, exclusief btw; 

 Voor het Sociaal Waterfonds wordt het in 2015 geldend basistarief genomen van € 0,025/m
3
 

geïndexeerd op basis van een gemiddeld rentetarief van 1%/jaar. Zo bedraagt het tegen 2021 
geschatte tarief € 0,0275/m

3
, in € tegen lopende prijzen, exclusief btw; 

 Het btw-tarief is 6%; 

 de gemeenteheffing blijft identiek aan het niveau van 2015 of gemiddeld € 16,36/gezin/jaar. 

Om de noemer te bepalen (gezinsinkomen), worden de volgende hypothesen beschouwd: 

 het gezinsinkomen wordt geschat op basis van de gegevens van het nationaal 
huishoudbudgetonderzoek (Bron: FOD Economie - ADSEI); 

 de huishoudens met een laag inkomen worden bepaald door het 1e deciel en het 1e kwartiel van de 
steekproef; 

 de gegevens van 2010 (die trouwens in het 1e Beheerplan werden gebruikt) werden als basis 
genomen om de evolutie van de inkomens tegen 2021 te schatten. De meest recente beschikbare 
gegevens van 2012 kunnen niet worden gebruikt wegens een gewijzigde methode toegepast door de 
FOD Economie voor de berekening van de gemiddelde inkomens en niet wegens de niet-
beschikbaarheid van het 1e inkomensdeciel; 

 de waarden van het 1e deciel en het 1e kwartiel van de inkomens tegen 2021 worden geschat met 
toepassing van een indexering van 1%/jaar, wat overeenstemt met de verwachte inflatie over de 
periode 2016/2021. Rekening houdend met het feit dat de inkomens van deze sociale categorieën 
hoofdzakelijk verbonden zijn aan de sociale uitkeringen of aan de pensioenen, wordt namelijk 
aangenomen dat deze inkomens in de toekomst uitsluitend zullen stijgen in verhouding tot het 
verwachte inflatiecijfer. 

De volgende tabel geeft de schatting weer van de economische indicator na afloop van het 2e Beheerplan 
(2021): 

 Gemiddeld verbruik / 
gezin / jaar 

1 Waterfactuur + 
rioolheffing  

2 
Gezinsinkomen  

Indicator: 1/2 

Gezin met een laag inkomen 65 m
3
 € 430,86 Niet 

gespecificeerd  
Niet 

gespecificeerd  
Gezin met een laag inkomen (1e kwartiel) 50 m

3
 € 338,95 € 19 060 1,78% 

Gezin met een laag inkomen (1e deciel) 45 m
3
 € 308,31 € 14 154 2,18% 

Tabel 64:  Schatting van de financiële impact van het maatregelenprogramma 2016/2021 op de 
huishoudelijke sector, op schaal van Wallonië - Bron: Aquawal, 2015 

 

                                                                 
58

  SA AQUAWAL (2014), Analyse de la baisse des consommations d’eau en Wallonie. 
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Uit de verkregen resultaten blijkt dat de koopkracht voor het 1e inkomensdeciel problematisch blijft. Let wel 
dat deze koopkracht positief wordt beïnvloed door de daling van het drinkwaterverbruik en negatief wordt 
beïnvloed door de stijging van de prijzen.  

Deze vaststelling bevestigt de statistieken van het Sociaal Waterfonds die sinds enkele jaren wijzen op een 
stijging van het aantal consumenten die moeilijkheden hebben om hun waterfactuur te betalen. Daarom heeft 
de Waalse Regering in december 2014 beslist om de bijdrage van het Sociaal Waterfonds te verdubbelen en dit 
bedrag te indexeren op basis van de consumptieprijsindex. 

In de toekomst zal het trouwens belangrijk zijn om over meer betrouwbare gegevens te beschikken. Ten 
gevolge van de gewijzigde methode toegepast door de FOD Economie - ADSEI waardoor de gegevens ter zake 
niet langer betrouwbaar zijn zoals ervoor, zijn de inkomens van 2010 geïndexeerd op basis van de inflatie het 
enige beschikbare criterium om de inkomens 2021 te schatten. 

b )  I n d u s t r i ë l e  s e c t o r  

Voor de industriële sector wordt de financiële impact van een maatregelenscenario op basis van twee 
indicatoren geschat: 

 de jaarlijkse kosten van het maatregelenscenario ten laste van de industriële sector/toegevoegde 
waarde ("added value"); 

 de jaarlijkse kosten van het maatregelenscenario ten laste van de industriële sector/omzet 
("turnover"); 

De toegevoegde waarde en de omzet van de industriële sector worden bepaald op basis van de volgende 
hypothesen: 

 voor de Schelde- en het Maasdistrict worden de industrieën in aanmerking genomen die industrieel 
afvalwater lozen (onderworpen aan de heffing op de lozing van industrieel afvalwater) en gevestigd 
zijn in het stroomgebied van de waterlichamen met een risico van het niet-bereiken van de goede 
toestand/potentieel wegens industriële belastingen.59. In deze stroomgebiedsdistricten zijn de 
maatregelen die financieel ten laste zijn van de industriële sector namelijk van toepassing op de 
industrieën gevestigd in het stroomgebied van risicowaterlichamen onderhevig aan industriële 
belastingen; 

 voor het Rijndistrict worden alle industrieën in aanmerking genomen die onderworpen zijn aan de 
heffing op de lozing van industrieel afvalwater. De enige maatregel namelijk ten laste van de 
industriële sector in dit district (maatregel 0140_12 "verbetering van de kennis van industriële 
lozingen") is van toepassing op alle industrieën die industrieel afvalwater lozen; 

 voor het Seinedistrict zijn de gegeven betreffende de toegevoegde waarde en de omzet niet 
beschikbaar60; 

 de gegevens betreffende de toegevoegde waarde en de omzet van de bedrijven zijn afkomstig van de 
balanscentrale van de Nationale Bank van België en betreffen het jaar 2012.  

Scenario "goede toestand" 
Het scenario "goede toestand" bepaalt alle maatregelen ten laste van de industriële sector waarmee de goede 
toestand kan worden bereikt van alle risicowaterlichamen onderhevig aan industriële belastingen (lozing van 
industrieel afvalwater in het oppervlaktewater). 

Het scenario "goede toestand" alsook de evaluatie van zijn uitvoeringskosten, werd bepaald door de Waalse 
Overheidsdienst - Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (SPW-
DGO3). 

                                                                 
59

  Bron: Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu, 
Directie Financiële middelen. 

60
 In het Seinedistrict zijn twee bedrijven onderworpen aan de heffing op de lozing van industrieel afvalwater. 



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 125 - 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de kosten van het scenario "goede toestand" ten laste van 
de industriële sector, per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €): 

 Totale 
investeringskosten 

1. Jaarlijkse 
investeringskosten 

2. Jaarlijkse 
werkingskosten 

Totale jaarlijkse kosten 
(1+2) 

Schelde 10,203 0,523 0,774 1,297 
Maas 14,532 0,744 1,066 1,810 
Rijn 0 0 0,031 0,031 

Seine 0 0 0,002 0,002 

TOTAAL 24,735 1,267 1,873 3,140 

Tabel 65:  Evaluatie van de kosten van de maatregelen ten laste van de industriële sector, per 
stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGO3, 2015 

Het programma voorziet in twee maatregelen ten laste van de industriële sector:  

 maatregel 0110_12, "Herziening van de milieuvergunningen afhankelijk van de aan de waterlichamen 
toegewezen milieudoelstellingen", met een totaal investeringsbedrag ten laste van de industriële 
sector geschat op 24,735 miljoen € over de periode 2016/2021 en jaarlijkse werkingskosten geschat 
op 0,28 miljoen € /jaar, op schaal van Wallonië; 

 maatregel 0140_12, "Verbetering van de kennis van industriële lozingen", met jaarlijkse 
werkingskosten geschat op 1,593 miljoen € /jaar, op schaal van Wallonië. 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de economische indicatoren van de industriële sector, per 
stroomgebiedsdistrict: 

 1. Totale jaarlijkse 
kosten (miljoen €) 

2. Toegevoegde 
waarde (miljoen €) 

3. Omzet (miljoen 
€) 

Jaarlijkse 
kosten / TW 

(1/2) 

Jaarlijkse kosten / 
Omzet (1/3) 

Schelde 1,297 4,516 19,784 0,03% 0,007% 
Maas 1,810 4,905 24,664 0,04% 0,007% 
Rijn 0,031 22 104 0,14% 0,030% 

Seine 0,002 Niet gespecificeerd Niet gespecificeerd / / 

TOTAAL 3,140 9,444 44,552 0,03% 0,007% 

Tabel 66:  Evaluatie van de financiële impact van het maatregelenprogramma op de industriële 
sector, per stroomgebiedsdistrict - Bron: Nationale Bank van België, Balanscentrale, 2012 

Geselecteerd scenario 
Uit de resultaten blijkt dat de waarden van de economische indicatoren lager liggen dan de drempelwaarden. 
Dit wil zeggen dat de uitvoering van het scenario "goede toestand" geen onevenredige kosten voor de 
industriële sector met zich meebrengt. 

c )  L a n d b o u w s e c t o r  

Voor de landbouwsector wordt de financiële impact van een maatregelenscenario op basis van twee 
indicatoren geschat: 

o de jaarlijkse kosten van het maatregelenscenario ten laste van de landbouw / inkomen van de 
landbouwer en zijn gezin (REF)61; 

o de jaarlijkse kosten van het maatregelenscenario ten laste van de landbouw / inkomen uit arbeid 
(RTT)62; 

                                                                 
61

  het inkomen van de landbouwer en zijn gezin (REF)wordt berekend: 
• op basis van het reëel inkomen van het landbouwbedrijf, inclusief premies en steunverlening van het GLB 

(Gemeenschappelijk landbouwbeleid), 
• met aftrek van de reële bedrijfskosten (jaarlijkse investeringskosten op de vaste activa, variabele kosten of 

operationele kosten van het landbouwbedrijf). 
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De gegevens betreffende het landbouwinkomen (REF en RTT) werden meegedeeld door de Directie 
Economische landbouwanalyse van het DGO3. Deze geven een schatting van het totaal landbouwinkomen voor 
alle landbouwbedrijven per stroomgebiedsdistrict. 

Deze gegevens zijn afkomstig van de enquête / telling van de ADSEI (FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie) van 2012. 

De gegevens van het totaal landbouwinkomen werden gecorrigeerd om het aandeel van het landbouwinkomen 
te schatten verbonden aan de risicowaterlichamen onderhevig aan belastingen uit de landbouw. De toegepaste 
correctiefactor bestaat uit het aantal waterlichamen waar de landbouw verantwoordelijk is voor het niet-
bereiken van de milieudoelstellingen / totaal aantal waterlichamen. 

Deze correctie is verantwoord door de noodzaak de kosten van de maatregelen ten laste van de 
landbouwsector (die alleen de risicowaterlichamen betreffen onderhevig aan belastingen uit de landbouw) te 
vergelijken met de schatting van het landbouwinkomen in het stroomgebied van deze waterlichamen. 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van het totaal landbouwinkomen (REF en RTT) en van het 
gecorrigeerde landbouwinkomen voor 2012, per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €): 

 Totaal landbouwinkomen Gecorrigeerd landbouwinkomen 

Inkomen uit 
arbeid (RTT) 

Inkomen van de 
landbouwer en zijn 

gezin (REF) 

Inkomen uit arbeid 
(RTT) 

Inkomen van de 
landbouwer en zijn 

gezin (REF) 
Schelde 151,8 172,8 103,7 118,1 

Maas 216,2 273,2 30,3 38,3 

Rijn 10,8 17,4 6,7 10,8 

Seine 1,4 1,7 1,4 1,7 

TOTAAL 380,1 465,1 142,1 168,9 

Tabel 67:  Evaluatie van het totaal landbouwinkomen (RTT en REF) en van het gecorrigeerde 
landbouwinkomen voor 2012, per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €): SPW-DGO3 – 
Directie Economische landbouwanalyse, 2015 

Scenario "goede toestand" 
Het scenario "goede toestand" bepaalt alle maatregelen ten laste van de landbouwsector waarmee de goede 
toestand kan worden bereikt van alle risicowaterlichamen onderhevig aan belastingen uit de landbouw 
(hoofdzakelijk diffuse verontreinigingen van het oppervlakte- en grondwater). 

Het scenario "goede toestand" alsook de evaluatie van zijn uitvoeringskosten, werden bepaald door de Waalse 
Overheidsdienst - Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (SPW-
DGO3). 

  

                                                                                                                                                                                                        
62

  het inkomen uit arbeid (RTT) wordt berekend: 
• op basis van het reëel inkomen van het landbouwbedrijf, inclusief premies en steunverlening van het GLB, 
• met aftrek van de "fictieve" vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal en de variabele of operationele kosten. 
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De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de kosten van het scenario "goede toestand" ten laste van 
de landbouwsector, per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €)63: 

 Totale 
investeringskosten 

1. Jaarlijkse 
investeringskosten 

2. Jaarlijkse 
werkingskosten 

TOTALE JAARLIJKSE 
KOSTEN (1+2) 

Schelde 5,582 0,621 16,346 16,967 

Maas 3,101 0,345 4,460 4,805 

Rijn 0,517 0,058 0,003 0,061 

Seine 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAAL 9,200 1,024 20,809 21,833 

Tabel 68:  Evaluatie van de kosten van het scenario "goede toestand" ten laste van de 
landbouwsector, per stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGO3, 2015 

Het programma voorziet in vier maatregelen ten laste van de landbouwsector: 

• maatregel 0240_12, "Toegangsverbod voor het vee tot de waterlopen", met een totaal 
investeringsbedrag ten laste van de landbouwsector geschat op 9,2 miljoen € over de periode 
2016/2021, op schaal van Wallonië; 

• maatregel 0320_12, "Vergoeding voor de aanleg van grasstroken langs de waterlopen die aan de 
teeltgronden grenzen voor de sterk door de landbouw aangetaste waterlichamen" met een totaal 
kostenbedrag ten laste van de landbouwsector geschat op 5,8 miljoen € over de periode 2016/2021, 
op schaal van Wallonië; 

• maatregel 0340_12, "Vervanging van de meest verontreinigende teelten voor de sterk aangetaste 
waterlichamen" met een totaal kostenbedrag ten laste van de landbouwsector geschat op 115,7 
miljoen € over de periode 2016/2021, op schaal van Wallonië; 

• maatregel 0370_12, "Afbakening van de voor bestrijdingsmiddelen kwetsbare gebieden", met een 
totaal kostenbedrag ten laste van de landbouwsector geschat op 3,36 miljoen € over de periode 
2016/2021, op schaal van Wallonië; 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de economische indicatoren van de landbouwsector, per 
stroomgebiedsdistrict: 

 1. Totale jaarlijkse 
kosten (miljoen €) 

2. Inkomen uit 
arbeid (miljoen 

€) 

3. Inkomen van de 
landbouwer en zijn 

gezin (miljoen €) 

Jaarlijkse 
kosten / 

Inkomen uit 
arbeid (RTT) 

(1/2) 

Jaarlijkse kosten / 
Inkomen van de 

landbouwer en zijn 
gezin (REF)(1/3) 

Schelde 16,967 103,7 118,1 16,4% 14,4% 

Maas 4,805 30,3 38,3 15,9% 12,6% 

Rijn 0,061 6,7 10,8 0,9% 0,6% 

Seine 0,000 1,4 1,7 / / 

TOTAAL 21,833 142,1 168,9 15,4% 12,9% 

Tabel 69:  Evaluatie van de financiële impact van het maatregelenprogramma op de 
landbouwsector, per stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGO3, 2015 

 

                                                                 
63

  De totale investeringskosten worden bepaald door het totaalbedrag van de geplande investeringen over de periode 
2016/2021. 
De jaarlijkse investeringskosten worden bepaald door het jaarlijkse aandeel van de totale investeringskosten. Zij 
worden bepaald op basis van de totale investeringskosten met toepassing van de formule van een financiële annuïteit 
van bepaalde duur over de vermoedelijke levensduur van de inrichtingen en met toepassing van een rentetarief van 
2%/jaar. 
De jaarlijkse werkingskosten worden bepaald door de exploitatie- en onderhoudskosten van de inrichtingen, alsook 
door de courante kosten verbonden aan de uitvoering van de maatregelen. 
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Uit de resultaten blijkt dat de waarden van de economische indicatoren in het Schelde- en het Maasdistrict 
hoger liggen dan de drempelwaarden. Dit wil zeggen dat de uitvoering van het scenario "goede toestand" in 
deze districten "onevenredige" kosten voor de landbouwsector met zich meebrengt. 

Geselecteerd scenario 
Naar aanleiding van de analyse van het scenario “goede toestand” werd een alternatief scenario geselecteerd. 
Volgens dit alternatief scenario zijn de kosten van de maatregelen ten laste van de landbouwsector gelijk aan 0.  

De becijfering van de landbouwmaatregelen wordt echter uitgevoerd op basis van de bedragen van de 
gewestelijke en/of Europese steunverlening voor de uitvoering van bepaalde landbouwbeleidslijnen. Voor 
sommige landbouwers kunnen de eindkosten misschien hoger liggen dan de steunverleningen die de 
potentiële winstderving en de hogere werklast verbonden aan deze maatregelen misschien niet volledig 
compenseren. Bijgevolg is de financiële impact van het geselecteerde scenario op de landbouwsector 
misschien niet nul. 

De kosten van het maatregelenprogramma voor de landbouwsector in het Rijndistrict zijn niet onevenredig. 
Hier worden namelijk slechts twee maatregelen tegen lage kosten voorgesteld om de goede toestand te 
bereiken. Omdat deze twee maatregelen echter moeilijk in slechts één stroomgebiedsdistrict kunnen worden 
uitgevoerd, worden zij niet in het definitieve maatregelenprogramma opgenomen. 

d )  P u b l i e k e  s e c t o r  

de publieke sector bestaat uit de overheidsinstanties (Gewest, provincies gemeenten) die sommige 
maatregelen van het programma 2016/2021 uitvoeren en financieren. De door de overheidsinstanties 
uitgevoerde en gefinancierde maatregelen betreffen verschillende thema's zoals landbouw, industrie, 
hydromorfologie, enz. 

Worden geëvalueerd de totale investeringskosten (over de periode 2016/2021) en de jaarlijkse werkingskosten 
ten laste van de overheidsinstanties, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het al begrote deel vóór 
de aanneming van het 2e Beheerplan en het nog te begroten deel. 

De resultaten werden op schaal van Wallonië berekend omdat voor bepaalde maatregelen de kosten op niveau 
van de stroomgebiedsdistricten niet beschikbaar zijn. 

De onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van de totale kosten van het geselecteerde scenario ten laste 
van de overheidsinstanties, op schaal van Wallonië (in miljoen €): 

 Totaal a) waarvan het vóór het 
2e Beheerplan het  

begrote deel 

b) waarvan nog te 
begroten deel 

1. Totale investeringskosten 2016/2021 (miljoen €) 37,051 36,747 0,304 

2. Totale werkingskosten 2016/2021 (miljoen €) = 
(jaarlijkse werkingskosten x 6 jaar) 

35,013 20,859 14,154 

TOTAAL 72,064 57,606 14,458 

Tabel 70:  Evaluatie van de totale kosten van het geselecteerde scenario ten laste van de 
overheidsinstanties, op schaal van Wallonië - Bron: SPW-DGO3, 2015 
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7 Maatregelenprogramma 

7.1 Samenvatting van het voorgestelde maatregelenprogramma 

Het maatregelenprogramma is de "spil" van de Beheerplannen. Het neemt de acties op die de sectoren moeten 
uitvoeren, binnen de grenzen van hun economische mogelijkheden, om de milieudoelstellingen te bereiken. De 
opstelling van dit maatregelenprogramma omvat 4 fasen die de verschillende hoofdstukken vormen van de 
huidige Beheerplannen:  

 Inventarisatie van de belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het 
oppervlakte- en grondwater. 
Voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam worden de beschrijvende gegevens van de belastingen 
van de waterbronnen verzameld en vergeleken om de potentiële impact van de verschillende sectoren 
- landbouw, industrie en huishoudens - te beoordelen. 

 Vergelijking van de belastingen met de parameters die de indeling in een lagere klasse tot gevolg 
hebben. 
Voor sommige waterlichamen is de goede toestand niet bereikt vanwege, afhankelijk van het geval, 
een enkele chemische parameter of meerdere veranderingen. Sommige stoffen kunnen slechts uit één 
sector in het bijzonder afkomstig zijn: Isoproturon bijvoorbeeld is een bestrijdingsmiddel dat 
uitsluitend in de landbouw wordt gebruikt in tegenstelling tot Diuron dat eerder van huishoudelijke 
oorsprong is. Zo kan men eveneens aannemen dat de aanwezigheid van bepaalde zware metalen in 
een rivier worden geloosd door een industrie die in het stroomgebied is gevestigd. In andere gevallen 
is het moeilijker vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de emissie van de verontreinigende stof: 
de stikstofhoudende stoffen in het bijzonder kunnen afkomstig zijn van een lozing van industrieel 
afvalwater, van een woning die niet op het collectief waterzuiveringsnet is aangesloten of van de 
spreiding van dierlijke mest. 

Uit de vergelijking van de analyse van de belastingen met de huidige toestand kunnen dus de sectoren 
worden aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de indeling van de waterlichamen in een lagere 
klasse. 

 Schatting van de te leveren inspanning per sector om de goede toestand te bereiken. 
Voor elke parameter die de indeling van het waterlichaam in een lagere klasse tot gevolg heeft, wordt 
de afwijking berekend tussen de norm "goede toestand" en de effectief gemeten huidige toestand van 
het waterlichaam. Deze afwijking of "Gap" wordt vervolgens verdeeld over de sectoren die 
verantwoordelijk zijn voor de in de voorgaande fase opgesomde verontreinigingen naargelang hun 
respectief aandeel in de verantwoordelijkheid zoals geschat door simulatiemodellen en met deskundig 
advies (zie hfst. 2.8). 

 Voorstelling van een specifiek maatregelenprogramma voor elk waterlichaam en naar rato van de 
omvang van de "Gap". 
Voor elk waterprogramma wordt een maatregelenprogramma voorgesteld waarmee tegen 2021 de 
goede toestand kan worden bereikt. De meest dwingende maatregelen worden dus alleen voorgesteld 
voor de gebieden met de meest verontreinigde waterlichamen.  

 Berekening van de kosten van de maatregelen en impact op de betrokken economische sectoren. 
De totale kosten voor de uitvoering van de maatregelen tussen 2016 en 2021 wordt berekend en 
vervolgens over de sectoren verdeeld volgens het beginsel van de vervuiler betaalt. Per sector wordt 
dan de financiële impact geschat om het al dan niet onevenredige karakter van het voorgestelde 
programma te beoordelen (zie hfst. 6.3.3). Indien de kosten van de landbouwmaatregelen een te 
belangrijk aandeel van het inkomen van de landbouwers vertegenwoordigen, worden niet alle 
maatregelen van het voorgestelde maatregelenprogramma geselecteerd. In een dergelijk geval zullen 
niet alle waterlichamen die door deze sector zijn aangetast tegen 2021 de goede toestand kunnen 
bereiken en afwijkingen om economische redenen worden dan aangevraagd (zie hfst. 5.1.5). 
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 Selectie van het maatregelenprogramma 
Het Beheerplan neemt uitsluitend de maatregelen op waarvan de kosten niet als onevenredig zijn 
beoordeeld. Deze maatregelen vormen het scenario dat in de volgende punten in detail is beschreven: 

Sommige maatregelen worden aangemerkt als "basismaatregelen" wanneer zij verwijzen naar 
richtlijnen die dateren van vóór de KRW: Nitraatrichtlijn of de richtlijn stedelijk afvalwater. 

Andere "aanvullende" maatregelen zijn specifiek voorgesteld om de milieudoelstellingen te bereiken 
zoals bepaald door de KRW en zijn aangemerkt als "aanvullende" maatregelen. 

7.2 Overzicht van de kosten 

De onderstaande tabel geeft per thema een overzicht weer van de kosten van het niet geselecteerde scenario 
"goede toestand" (in miljoen €): 

 Totale 
kosten 

voor 
2016/20

21 (A) 

Vóór de 2e 
Beheerplannen 

begrote deel 
(B) 

Resterende 
bedrag (niet 
begroot vóór 

de 2e 
Beheerplannen) 

(A) - (B) = (C) 

Waarvan 
ten laste 
van de 

landbouw
sector (D) 

Waarvan 
ten laste 
van de 

industriële 
sector (E) 

Waarvan 
ten laste 
van de 

SPW (F) 

Waarvan 
ten laste 

van de CVA-
bijdrage (G) 

Afvalwaterzuivering 861 84 777 0 0 0 777 

Industrie 40 1 39  36 3  

Landbouw 261 40 221 136  85  

Verontreinigde 
bodems 

0 0 0   0  

Hydromorfologie 93 34 59   59  

Zwemmen 4 4 0   0  

Strategische 
middelen 

201 201 0   0  

Totaal 2016-2021 1 460 364 1 0962 136 36 147 777 

Tabel 71: Kosten van het niet geselecteerde scenario "goede toestand", per thema (in miljoen €) 

De kolom "Totale kosten voor 2016-2021 (A)" stent overeen met de totale kosten van de geplande 
investeringen voor elke maatregel, vermeerderd met de werkingskosten over 6 jaar (de in de maatregelen 
vermelde werkingskosten zijn jaarlijks). In deze tabel zijn de investeringskosten alleen over de periode 2016-
2021 en niet over de volgende plannen gespreid. 

De kolom "Vóór de 2e Beheerplannen begrote deel (B)" stemt overeen met het bedrag waarvan de financiering 
al vóór de aanneming van de Beheerplannen door de Waalse Regering is verzekerd: al geplande begrotingen 
voor de SPW, al door de betrokken actoren gedragen kosten, enz. 

De kolom "Resterend bedrag (C)" is het bedrag dat nog door verschillende middelen moet worden 
gefinancierd: direct door de landbouwsector (D) en de industriële sector (E), via de begroting van de SPW (F) of 
nog door de CVA-bijdrage (G). Sommige Europese of gewestelijke subsidies zouden echter kunnen worden 
aangevraagd. 

Dit scenario zou toelaten dat tegen 2021, 69% van de oppervlaktewaterlichamen de goede toestand bereikt. 
Niet alle waterlichamen kunnen de milieudoelstellingen halen omdat de 31% resterende waterlichamen in 
2031 een "ontoereikende en zelfs "slechte" biologische kwaliteit had en dus te sterk aangetast is om tegen 
2021 de goede toestand te bereiken. 

In paragraaf 6.2.4.5 "Evaluatie van de milieukosten in het Waals Gewest" werd voor het thema "collectieve 
waterzuivering" een becijferde evaluatie uitgevoerd en voorgesteld van de nodige investeringskosten om voor 
alle waterlichamen de milieudoelstellingen te halen voor welke de waterzuivering (op zich alleen of samen met 
andere belastingen) verantwoordelijk wordt geacht voor het niet-bereiken van de goede toestand.  
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Dit betreft hoofdzakelijk de waterzuiveringsmaatregelen in de agglomeraties < 2 000 IE die onder de toepassing 
vallen van artikel 7 van de richtlijn 91/271/EEG (toereikende behandeling). Deze evaluatie is een eerste 
oefening die als voorlopig moet worden beschouwd want in dit stadium laten de beschikbare gegevens niet toe 
om de "toereikende" behandeling van de betrokken oppervlaktewaterlichamen definitief vast te stellen. De 
evaluatie berust op een maximalistische hypothese die voorziet in de voltooiing van het 
rioolstelsel/collectoren, alsook in de bouw van nieuwe collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties in de 
betrokken agglomeraties. De evaluatie zal worden bijgewerkt naarmate nieuwe kennis beschikbaar wordt over 
de belastingen van deze waterlichamen door waterzuivering en over de meest aangepaste uit te voeren 
maatregelen ( in termen van kosten/effectiviteit). Bovendien kunnen in dit stadium de uitvoeringsbepalingen 
voor de financiering en terugwinning van deze investeringskosten nog niet worden bepaald of geschat. 

Gelet op deze elementen werd deze evaluatie in dit scenario "goede toestand" niet in aanmerking genomen. 

Dit scenario werd beoordeeld als economisch onevenredig (zie hfst. 6.3.3) voor: 

 het deel met betrekking tot de maatregelen ten laste van de landbouwsector; 

 het deel met betrekking tot de maatregelen ten laste van de overheidsinstanties (SPW), rekening 
houdend met het ritme van hun uitgaven. 

Het hierna voorgestelde scenario (in miljoen €) is het scenario dat voor de tweede cyclus Beheerplannen werd 
geselecteerd:  

 Totale 
kosten voor 
2016/2021 

(A) 

Vóór de 2e 
Beheerplannen 

begrote deel 
(B) 

Resterende 
bedrag (niet 
begroot vóór 

de 2e 
Beheerplannen) 

(A) - (B) = (C) 

Waarvan 
ten laste 
van de 

landbouw
sector (D) 

Waarvan 
ten laste 
van de 

industriële 
sector (E) 

Waarvan 
ten laste 
van de 

SPW (F) 

Waarvan 
ten laste 
van de 
CVA-

bijdrage 
(G) 

Afvalwaterzuivering 861 84 777 0 0 0 777 

Industrie 40 1 39 0 36 3 0 

Landbouw 51 40 11 0 0 11 0 

Verontreinigde 
bodems 

0 0 0 0 0 0 0 

Hydromorfologie 37 34 4 0 0 4 0 

Zwemmen 4 4 0 0 0 0 0 

Strategische 
middelen 

201 201 0 0 0 0 0 

Totaal 2016-2021 1 194 364 830 0 36 15 777 

Tabel 72: Kosten van het geselecteerde scenario, per thema (in miljoen €) - DEE (2025) 

OP MER KI NG :  CO LL EC T I EV E EN IND I V IDU EL E  WAT ER ZU I VER IN G ,  B EH EER  VAN H ET  

R EGEN WA TER  

De totale kosten over de periode 2016/2021 (860,7 miljoen €) omvatten: 

 het kostenelement betreffende de totale investeringskosten over de periode 2016/2021, geschat op 
847 miljoen €; 

 het kostenelement betreffende de werkingskosten, geschat op 2,267 miljoen €/jaar. Dit 
kostenelement omvat niet de jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten van de 
waterzuiveringsinstallaties (collectoren, pomp- en rioolwaterzuiveringsinstallaties) omdat de nodige 
gegevens voor hun evaluatie thans niet beschikbaar zijn.  

Het al begrote deel van de kosten (84,504 miljoen € over de periode 2016/2021) begrijpt de bijdrage van de 
industriële sector aan de financiering van de kosten van de collectieve waterzuivering die werd vastgesteld 
rekening houdend met de fiscale hervorming op 12/12/2014. Dit deel omvat de ontvangsten van de heffing op 
de lozing van industrieel afvalwater en van de dienstenovereenkomsten "waterzuivering". De financiële 
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bijdrage van de industriële sector wordt geschat op 14,084 miljoen €/jaar over de periode 2016/2021 (zie hfst. 
6.2.3.1). 

Het deel van de resterende kosten (776,196 miljoen € over de periode 2016/2021) zal via een verhoging van 
het CVA-tarief worden gefinancierd. Dit deel zal hoofdzakelijk door de huishoudelijke sector worden 
gefinancierd die niet alleen uit de eigenlijke huishoudens bestaat maar ook uit andere activiteitensectoren 
(zoals de tertiaire sector, de toeristische sector, enz.) die uitsluitend huishoudelijk afvalwater lozen afkomstig 
van de openbare watervoorziening waarop de CVA van toepassing is (zie definitie hfst. 6.2.2.3).  

Dit maatregelenprogramma zou moeten toelaten dat tegen 2021, 51% van de oppervlaktewaterlichamen de 
goede toestand/potentieel, 8% de zeer goede toestand en 67% van de grondwaterlichamen de goede 
chemische toestand bereiken.  

De gedetailleerde toelichting van de becijfering van de maatregelen is opgenomen in het begeleidende 
document: "Toelichting bij de becijfering van het geselecteerde maatregelenprogramma" 

7.3 Analyse van het maatregelenprogramma per thema 

Voor elke maatregelen is de berekeningsschaal van de kosten aangeduid in de tweede kolom van de tabellen: 
"G/D". 

"G" betekent dat de kosten van de maatregel op gewestelijk niveau zijn berekend: lancering van een 
wetenschappelijke studie, versterking van het personeel in een gewestelijke structuur, enz. Meestal betreft het 
maatregelen die toepasselijk zijn op schaal van Wallonië. 

"D" betekent dat de kosten van de maatregel op niveau van het waterlichaam zijn berekend: bijvoorbeeld de 
bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of de afbraak van stuwdammen bijvoorbeeld. Het betreft 
maatregelen die specifiek voor bepaalde waterlichamen worden toegepast. 

De investeringskosten zijn de totale kosten van de maatregel en stemmen overeen met de kosten van de acties 
die over de periode 2016-2021 moeten worden uitgevoerd. De werkingskosten betreffen echter jaarlijkse 
kosten (kosten voor terugkerende analyses of personeelskosten bijvoorbeeld). 

 "soorten maatregelen"  

CAWK: Concrete actie ter verbetering van de 
waterkwaliteit 

GAB: Goed administratief beheer 
GP: Goede praktijken 
KCO: Kadercontracten en -overeenkomsten 
CONT: Controle 
SIR: Studie, inventaris en register 
FI: Financieel instrument 
RWI: Regel- en wetgevend instrument 
SAO: Sensibiliseren, aanmoedigen, opleiden 
KT Kostenterugwinning 

N.S.: niet gespecificeerd 
D/G: kosten berekend op niveau van het 

waterlichaam (D) of kosten berekend op 
schaal van Wallonië (G) 

Tabel 73:  Legende van de afkortingen gebruikt in de onderstaande tabellen 

Voor elke maatregel wordt ook de mogelijke operator aangeduid, d.w.z. de operator die de maatregel zal 
uitvoeren (niet systematisch de betaler). 

Het begeleidende document "Verklarende steekkaarten met het detail van het maatregelenprogramma per 
maatregel" neemt voor elke maatregel een steekkaart op met de beschrijving van onder meer het voorgestelde 
systeem, de uitvoeringsfasen, de partners of nog de betrokken gebieden. 
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Figuur 24:  Totale kosten van het maatregelenprogramma 2016-2021 (in miljoen €) 

7.3.1 Afvalwaterzuivering 

 

Kaart 5:  Verantwoordelijkheid van het gebrek aan collectieve waterzuivering voor het niet-
bereiken van de goede toestand 

In 2013 zijn 137 oppervlaktewaterlichamen niet in goede of zeer goede toestand/potentieel vanwege het, 
althans gedeeltelijk, gebrek aan collectieve zuivering van het huishoudelijk afvalwater.  

Het volgende maatregelenprogramma wordt voorgesteld om de verontreiniging te beperken vanwege het 
gebrek aan opvang en zuivering van huishoudelijk afvalwater en om de aansluiting van de woningen op het 
bestaande rioolstelsel te verbeteren. 
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In het kader van de uitstippeling en uitvoering van het water- en waterzuiveringsbeleid in het Gewest, heeft de 
Waalse Regering de SPGE een aantal opdrachten toevertrouwd die tot doel hebben de bescherming van de 
oppervlakte- en grondwaterlichamen en het Register van de beschermde gebieden met inachtneming van het 
beginsel van de reële kostprijs en van de verdeling van de kosten. Het betreft de volgende opdrachten: 

 de openbare collectieve waterzuivering van het stedelijk afvalwater; 

 de individuele waterzuivering; 

 de bescherming van de hulpbron en de beschermde gebieden, inclusief de bescherming van de 
waterwinningen; 

 transversale opdrachten die betrekking hebben op de monitoring, analyse, planning en 
financiering van de sectoren.  

Deze opdracht beoogt de uitvoering van de bepalingen van de richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater in het Waals Gewest. Dat omvat de programmering en uitvoering van investeringen in 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, riolering, stormbekkens, enz., alsook de coördinatie tussen de 
dienst riolering en de dienst waterzuivering. 

Investeringen in rioolstelsels en zuiveringsinstallaties van afvalwater zijn vastgelegd in 
investeringsprogramma's. Zo heeft de Waalse Regering over de periode 2000-2014 een aantal programma's 
goedgekeurd voor een geprogrammeerd kostenbedrag van de werken van 2,5 miljard € exclusief btw. 

Deze programma's waarvan de uitvoeringstermijn van de werken tot 2021 loopt, komen tegemoet aan onze 
verplichtingen van de richtlijn 91/271/EEG betreffende de agglomeraties van meer dan 2 000 IE. Deze 
programma's laten ook de uitvoering toe van de richtlijn 2006/7/CE betreffende de bescherming van de 
zwemwaterkwaliteit en van de kaderrichtlijn Water (KRW) 2000/60/EG voor het bereiken van de goede 
toestand/potentieel van het oppervlaktewater en het in overeenstemming brengen van de agglomeraties van 
minder dan dan 2 000 IE. In het kader van de kaderrichtlijn Water en behalve het bereiken van de goede 
toestand, verdienen sommige prioritaire gebieden (Natura 2000, waterwingebieden, enz.) uit milieuoogpunt 
eveneens een bijzondere aandacht. 

7.3.1.1  COLL EC T IE VE A F VAL WA TE R ZU I V ER IN G  

Basismaatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0010_12 D CAWK, FI Collectieve 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 

€ 52 000 000 € 0 SPGE 

0020_12 G CAWK Verbetering van het rioolstelsel € 259 000 000 € 0 SPGE 

0040_02 G CAWK, 
CONT 

Verbetering van de aansluiting op het 
rioolstelsel 

€ 0 € 1 083 000 SPGE 

Tabel 74: Basismaatregelen voor het thema "collectieve afvalwaterzuivering" 

Maatregel 0010_12 beoogt hoofdzakelijk de uitvoering, verbetering of de renovatie van een aangepaste 
afvalwaterzuivering voor agglomeraties van minder dan 2 000 IE gelegen in de gebieden van prioritaire 
waterlichamen uit oogpunt van de kaderrichtlijn Water en in de andere prioritaire gebieden uit milieuoogpunt. 

Deze maatregel beoogt eveneens de voltooiing en de aanvulling van waterzuiveringsinstallaties voor 
agglomeraties van 2 000 IE en meer. 

De verwachte impact van deze maatregel: 

 de verbetering van de toestand van veel oppervlaktewaterlichamen dankzij de uitvoering van een 
aangepaste waterzuivering. 

 het bereiken van de zeer goede toestand voor sommige waterlichamen met een specifieke 
milieudoelstelling (Natura 2000 - parelmosselen); 

 de verbetering van de toestand in gebieden met waterlichamen in slechte toestand; 
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 de bescherming van de hulpbron - collectieve waterzuivering in preventiegebieden van 
waterwinningen  

 collectieve waterzuivering voor de bescherming van de zwemzones. 

Maatregel 0020_12 omvat de renovatie, de uitbreiding, het herstel of de vernieuwing van sommige 
rioolstelsels voor een betere transfer van het afvalwater van de woningen naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hiertoe zal de maatregel voortbouwen op de verworvenheden van de 
rioleringsovereenkomsten gesloten tussen de gemeenten, de SPGE, de erkende waterzuiveringsinstellingen 
(OAA) en Wallonië. Naar het voorbeeld van de waterzuiveringsinstallaties zal voorrang worden gegeven aan de 
werken geprogrammeerd in de gebieden van waterlichamen aangewezen als prioritair voor het bereiken van 
de doelstellingen van de KRW. 

Wat de grondwaterlichamen betreft, lijkt de impact van de oude rioolstelsels, vermoedelijk aangetast door 
verzakkingen ten gevolge van de stopzetting van de mijnbouwindustrie, hoofdzakelijk merkbaar te zijn voor 
twee grondwaterlichamen, een in het Maasdistrict en een in het Scheldedistrict (in voormalige 
mijnbouwgebieden). 

Maatregel 0040_02 heeft tot doel de verbetering van de effectieve aansluiting van de woningen op het 
rioolstelsel om de dispersie van afvalwater in de bodem, in het oppervlaktewater, in een gracht of nog in een 
zinkput te voorkomen (met risico's van verontreiniging van het grondwater). De maatregel beoogt 
hoofdzakelijk de invoering van de nodige maatregelen voor de controle, verplichting en toezicht op de 
aansluitingsverplichtingen van de woningen op het rioolstelsel waarin de wetgeving voorziet (bijvoorbeeld bij 
de bouw van een nieuwe woning, het leggen van een nieuw riool of de verkoop van een woning). 

Aanvullende maatregel 

Code G/D Soort Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0050_02 G CAWK, 
CONT 

Controle van de E-PRTR-installaties € 0 € 100 000 SPGE 

Tabel 75: Aanvullende maatregel voor het thema "collectieve afvalwaterzuivering" 

Maatregel 0050_02 heeft tot hoofddoel de follow-up en de controle van de kwaliteit van het afvalwater van de 
E-PRTR ingedeelde rioolwaterzuiveringsinstallaties om hun overeenstemming te controleren met de Belgische 
normen betreffende de lozing van stoffen vermeld in de E-PRTR-inventaris. Deze maatregel zal de resultaten 
opnemen van de analyses verzocht door de SPGE op het afvalwater van een twintigtal 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

7.3.1.2  INDI VIDU EL E A F VAL WA T ER ZU IV ER I NG  

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0060_02 G CAWK, FI In overeenstemming brengen van 
woningen in individuele 
waterzuiveringsgebieden 

€ 
36 000 000 

€ 0 SPGE 

0070_02 G CAWK, 
CONT 

Invoering van een dienst voor de 
controle en verbetering van de 
individuele waterzuivering 

€ 0 € 1 000 000 SPGE 

Tabel 76: Aanvullende maatregelen voor het thema "individuele afvalwaterzuivering" 

Maatregel 0060_02 beoogt de wijziging van de financiële tegemoetkoming aan particulieren voor de installatie 
van een individuele waterzuiveringsinstallatie (IWZI) in individuele waterzuiveringsgebieden (i) om een meer 
duurzame financiering van deze IWZI te verzekeren en zodoende hun installatie te verbeteren in de door de 
Waalse Regering aangewezen prioritaire gebieden (bij ministerieel besluit, op basis van de resultaten van de 
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"gebiedsstudies") en (ii) om voor de betrokken particulieren een meer doelmatige en snelle financieringswijze 
te bepalen (premies). 

Maatregel 0070_02 heeft tot doel het voortbestaan te bevorderen van de bestaande individuele 
waterzuiveringsinstallaties (IWZI) door de verbetering van de ingevoerde voorzieningen voor de follow-up van 
de prestaties (werking, onderhoud, enz.), de controle en de ruiming van het slib van deze installaties. Hiertoe 
stelt de maatregel een wijziging voor van de wetgeving (follow-up van de IWZI ten laste van de overheid en 
gefinancierd door de SPGE in samenwerking met de private sector voor het onderhoud en het ruimen van de 
IWZI en met de erkende saneringsinstellingen voor de controle van de prestaties van de geïnstalleerde IWZI). 

7.3.2 Regenwaterbeheer 

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0080_12 G SIR Beheer van het afvalwater bij 
regenweer - verbetering van de 
kennis 

€ 0 € 83 000 SPGE 

0090_02 G CAWK Instandhouding en herstel van de 
grachten  

Niet 
gespecificeerd 

Niet gespecificeerd  SPGE 

Tabel 77: Aanvullende maatregel voor het thema "regenwaterbeheer" 

Maatregel 0080_12 heeft tot doel het beheer van stedelijk afvalwater bij regenweer te optimaliseren door zich 
te baseren op de resultaten van wetenschappelijke studies gefinancierd door de SPGE. Deze studies zullen 
onder meer een verbetering beogen van de kennis op de volgende gebieden: (i) karakterisering en 
kwantificering van de lozingen door de stormbekkens, (ii) impact van de afvloeiing op de zwemwaterkwaliteit 
en (iii) uitvoering van technieken ter bestrijding van de ondoorlaatendheid van de bodems. 

Eveneens met het oog op de optimalisering van het afvalwaterbeheer, zorgt maatregel 0090_02 voor de 
invoering van oplossingen om een overmatige instroom van helder water (en/of niet-verontreinigd 
regenwater) in de bestaande rioolstelsels te voorkomen. Een van de oplossing bestaat er namelijk in de 
overbrenging van dit water naar het ontvangend milieu te bevorderen via de bestaande of te renoveren 
grachten (die zowel uit financieel als uit milieuoogpunt een interessant alternatief bieden voor het leggen van 
leidingen. 

7.3.3 Beperking van de industriële lozingen en van de lozingen van gevaarlijke 
stoffen  

Uit de evaluaties blijkt dat de lozingen van industrieel afvalwater in de waterloipen verantwoordelijk zijn voor 
het niet bereiken van de goede toestand van 75 oppervlaktewaterlichamen (geheel of gedeeltelijk). Overigens 
worden twee waterlichamen in slechte toestand beoordeeld vanwege bepaalde huidige of verleden industriële 
activiteiten (een in het Maasdistrict en een in het Scheldedistrict). 
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Kaart 6:  Verantwoordelijkheid van de industrie voor het niet-bereiken van de goede toestand 

Wallonië heeft diverse middelen ingevoerd om de negatieve impact van de industriële activiteiten op de 
watervoorraden te beperken en zelfs op te heffen: uitreiking van en controle op de naleving van de 
milieuvergunning ( die een reeks algemene, sectorale en/of bijzondere voorwaarden bepaalt), toepassing van 
een heffing op de lozing van industrieel afvalwater, toepassing van de IED-richtlijn, enz. Door voor het geloosde 
industrieel afvalwater kwaliteitsdoelstellingen te bepalen, legt de milieuvergunning de industrie een 
zuiveringsinspanning en maatregelen voor het waterbeheer op (besparingen, recycling, scheiding van de 
soorten afvalwater, enz.).  

Voor de grondwaterlichamen worden de belastingen door de industriële activiteiten beheerd via preventieve 
maatregelen op de installaties en activiteiten en door monitoringvoorwaarden van het grondwater. De 
wetgevende teksten waarop deze preventieve maatregelen en monitoringvoorwaarden berusten zijn 
hoofdzakelijk getrokken uit het decreet betreffende de "milieuvergunning" en de IED-richtlijn. 

Basismaatregel 

Code G/D Soort Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0220_02 G CAWK
, RWI 

Beperking van de emissies van de 
zogenaamde MKN-stoffen door de 
toevoeging van MKN-parameters in 
de milieuvergunning 

€ 0 € 50 000 DGO3 
(DEE) 

Tabel 78: Basismaatregel voor het thema "beperking van de industriële lozingen en van de lozingen 
van gevaarlijke stoffen" 

Maatregel 0220_02 betreft de kwantificering van de door de industrieën geloosde prioritaire en gevaarlijke 
stoffen (de zogenaamde MKN-stoffen opgenomen in bijlagen IX en X van de kaderrichtlijn Water) om een 
inventarisatie op te stellen van de situatie die moet leiden tot een programma voor de beperking van deze 
stoffen. Om deze doelstellingen te bereiken zal de maatregel voortbouwen op (i) de informatie en de 
verplichtingen in het kader van de herziening van de milieuvergunningen en (ii) op de evolutie van de 
hoeveelheden emissies van stoffen geïnventariseerd overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn 2008/105/EG (zie 
punt 2.4.2). 
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Om doelmatig te zijn en coherent met de evaluatie van de toestand van de waterlichamen, moet de herziening 
van de vergunningen worden geleid door de prioriteiten verbonden aan de toestand van de ontvangende 
waterlichamen en de eraan gekoppelde milieudoelstelling. Zo zal een waterlichaam dat in 2015 in goede 
toestand werd ingedeeld, maar met een slechte chemische toestand vanwege een industriële belasting, als 
prioritair worden beoordeeld en de eventueel eraan verbonden milieuvergunningen zullen prioritair worden 
herzien. 

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0110_1264 D RWI Herziening van de milieuvergunningen 
afhankelijk van de aan de 
waterlichamen toegewezen 
milieudoelstellingen 

€ 24 734 00 € 306 000 DGO3 (DEE: 
DESu en 
DESo) 

0120_12 D CONT Inspectie van de niet-IPPC industrieën  € 0 € 262 000 DGO3 (DPC) 

0140_1264 
D CAW

K, SIR 
Verbetering van de kennis van 
industriële lozingen 

€ 160 000 € 1 794 000 DGO3 (DEE) 

0141_1264 G SIR Verbetering van de computertools voor 
de follow-up van de industriële 
lozingen 

€ 180 000 € 10 000 DGO3 (DEE) 

0190_12 G SAO Sensibilisering van de industriëlen € 0 € 21 000 DGO3 (DEE, 
CREA) 

0232_12 G CONT
, SIR 

Invoering van een procedure voor de 
monitoring voor nader onderzoek van 
de grondwaterlichamen 

€ 0 € 20 000 DGO3 
(DESo) 

Tabel 79: Aanvullende maatregelen voor het thema "beperking van de industriële lozingen en van 
de lozingen van gevaarlijke stoffen"  

Maatregel 0110_12 voorziet in de prioritaire herziening (uit preventief of corrigerend oogpunt) van de 
milieuvergunningen van de industrieën in de gebieden van de waterlichamen die aan aanzienlijke industriële 
belastingen onderhevig zijn. Om doelmatig te zijn en coherent met de evaluatie van de toestand van de 
waterlichamen, moet de herziening van deze vergunningen worden geleid door de prioriteiten verbonden aan 
de toestand van de ontvangende waterlichamen en de eraan gekoppelde milieudoelstelling. Zo zal een 
waterlichaam dat in 2015 in goede toestand werd beoordeeld maar waarvan de chemische toestand vanwege 
bepaalde industriële activiteiten niet goed is, als prioritair worden aangewezen. In een dergelijk geval wil dat 
zeggen dat de herziening van de milieuvergunningen van de betrokken bedrijven prioriteit zal hebben zoals 
bepaald in de wetgeving. 

Op basis van het aantal oppervlaktewaterlichamen dat vanwege de industriële activiteiten het risico loopt de 
goede toestand niet te bereiken, wordt het aantal te herziene milieuvergunningen op 180 geschat. Al deze 
vergunningen zouden over de periode 2015-2021 kunnen worden herzien. 

Maatregel 0120_12 betreft de aangescherpte inspectie van de zogenaamde "niet-IPPC" inrichtingen die een 
vuilvracht lozen van meer dan 100 IE of waarvan de lozingen een aanzienlijke impact hebben op de 
waterlichamen. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie zouden de milieuvergunningen van de betrokken 
bedrijven (of een honderdtal bedrijven voor 215 lozingen) kunnen worden herzien. Overigens voorziet de 
maatregel erin dat de bedrijven gevestigd in de stroomgebieden van waterlichamen die tegen 2021 de goede 
toestand waarschijnlijk niet zullen bereiken (waarvan de redenen toe te schrijven zijn aan de industrie) 
onderworpen zullen zijn aan (minstens) een niet aangekondigde jaarlijkse controle.  

Maatregel 0140_12 beoogt een betere karakterisering van het effectief door de bedrijven geloosd afvalwater 
(precieze plaats van de lozing, soort en samenstelling van het geloosde afvalwater, vaststelling van de 
mogelijke verontreinigingsbronnen, kenmerken van de aangetaste ontvangende milieus, enz.). Hiertoe voorziet 
de maatregel in verbeterde prestaties voor (i) de bijwerking van de voor de Administratie nuttige gegevens 
(onder meer via de milieuvergunningen of de herziening van sommige procedures, enz.), (ii) de monitoring en 
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  Deze maatregel is een moedermaatregel die een aantal dochtermaatregelen bevat.  
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de zelfcontrole van de industriële lozingen (in te voeren systeem voor de zogenaamde "niet-IPPC" inrichtingen 
die een vuilvracht lozen van > 100 IE in de vorm van een transversale sectorale norm, enz.) en (iii) de uitvoering 
van jaarlijkse monsterneming- en analysecampagnes van het industrieel afvalwater (tot op heden betreft de 
maatregel zowat 180 bedrijven). 

Maatregel 0141_12 bestaat in de ontwikkeling (of de aanpassing afhankelijk van het geval) van alle nodige 
computertools voor de ontvangst, de centralisatie en de beoordeling van de resultaten van de in het kader van 
de milieuvergunningen periodiek verplichte analyses. Zo zal deze maatregel toelaten (i) de rapportage te 
vergemakkelijken van de door de industrieën geproduceerde vuilvracht (bv. E-PRTR), (ii) een cartografie op te 
stellen van de industriële belastingen van de ontvangende milieus, (iii) de verantwoordelijke diensten te helpen 
de aanvullende door de wetgeving verplichte controles te programmeren en (iv) bij verontreinigingsepisodes 
de opsporing te vergemakkelijken van de verontreinigingsbronnen. 

Maatregel 0190_12 voorziet, in samenspraak met de UWE, de UCM, de industriefederaties en de 
milieuadviseurs, in de ontwikkeling van sensibiliseringstools voor de waterproblematiek. Deze tools zijn 
hoofdzakelijk toegespitst op het waterbeheer binnen de bedrijven (waterverbruik, afvalwater, recycling, enz.) 
en op de impact van verontreinigende lozingen op de waterlichamen en de aquatische ecosystemen. Deze 
maatregel is vooral bestemd voor bedrijven die prioritaire gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu lozen.  

Maatregel 0232_12 heeft betrekking op de grondwaterlichamen en beoogt de invoering van een doelmatige 
monitoringprocedure voor nader onderzoek wanneer een verontreiniging van een grondwaterlichaam wordt 
vastgesteld (ter hoogte van een monitoringlocatie, van een waterwinning bestemd voor de openbare 
watervoorziening, enz.). Deze procedure omvat verschillende fasen: hydrogeologische analyse om de 
stroomopwaartse oorsprong van de verontreiniging op te sporen, inventaris van de mogelijke verontreinigende 
inrichtingen, raadpleging van de database "10-sous die de eventuele aangetaste waterwinplaatsen 
inventariseert, vaststellingen door het DPC (Departement Ordehandhaving en Controles) van het DGO3 (dat 
eventueel straffen oplegt). 

7.3.4 Landbouw 

Volgens de evaluaties waren in 2013, 102 oppervlaktewaterlichamen en 11 grondwaterlichamen niet in goede 
toestand of goed potentieel vanwege (althans gedeeltelijk) belastingen van de watervoorraden door sommige 
landbouwactiviteiten. De belangrijkste opgetekende verontreinigingen betreffen de belangrijkste nutriënten 
(vooral stikstof- en fosforhoudende stoffen) en de gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen). 

 

Kaart 7:  Verantwoordelijkheid van de landbouw voor het niet-bereiken van de goede toestand 
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7.3.4.1  INBR EN G VAN NU TR IË N T E N  

Inleiding: het PGDA 

De inbreng van nutriënten op landbouwgronden wordt hoofdzakelijk gecontroleerd via het Programma voor 
duurzaam stikstofbeheer in de landbouw (PGDA), het Waalse door de Nitraatrichtlijn 91/676/EG vereiste 
actieprogramma Deze richtlijn heeft tot belangrijkste doel nitraatconcentraties te voorkomen, zowel in het 
grond- als in het oppervlaktewater om te voldoen aan de drinkbaarheidsnorm van 50 mg nitraten (NO3)/l en de 
achteruitgang van de aquatische ecosystemen door eutrofiëring te voorkomen.  

Het PGDA is van toepassing op het gehele Waalse grondgebied. In de kwetsbare gebieden zijn specifieke 
aanvullende maatregelen van toepassing Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te bereiken, werd het 
actieprogramma in juni 201465 herzien (PGDA III) met de invoering van dwingender maatregelen en 
aangescherpte controlemechanismen. De verplichte maatregelen gekoppeld aan het PGDA III zijn uitvoerig 
beschreven in artikelen R.188 tot R.232 van het regelgevend deel van het Waalse Waterwetboek66. 

Het PGDA bepaalt onder meer het beginsel voor de afbakening van kwetsbare zones (d.w.z. zones met een 
hoger risico van verontreiniging van de waterlichamen), de hoeveelheid stikstofproductie per veesoort, de 
voorwaarden voor de opslag van organische stikstof op de boerderij (conformiteitsverklaring van de 
infrastructuren) en op de velden, de spreidingsvoorwaarden op landbouwgrond afhankelijk van de 
weersomstandigheden, van de nabijheid van de waterloop en van de helling van de percelen, de toegestane 
spreidingsperioden en de maximale spreidbare hoeveelheden afhankelijk van de bestemming van de 
landbouwgrond, alsook de verplichtingen inzake bodembedekking (CIPAN, tussenteelt van vanggewassen). 

Het PGDA bepaalt ook het principe van het "grondgebondenheidscijfer - GG" dat de verhouding weergeeft 
tussen de stikstofproductie en de hoeveelheid stikstof die overeenkomstig de in het PGDA vastgestelde 
normen op het beschikbare landbouwareaal van het landbouwbedrijf mag worden gespreid (de GG-waarde 
voor de betrokken landbouwbedrijven moet verplicht minder zijn dan 1). 

Sommige meer dwingende aanvullende bepalingen van het PGDA zijn van toepassing op landbouwbedrijven 
gevestigd in kwetsbare zones. Het betreft onder meer de verplichting van een winterbodembedekking, 
strengere voorwaarden voor de spreiding van dierlijk mest, de berekeningswijze van het 
grondgebondenheidscijfer (GG), de verplichtingen betreffende percelen akkerland met een helling en vooral de 
controles van nitraatresiduen (APL - Azote Potentiellement Lessivable of potentieel uitspoelbare stikstof) die 
aan het einde van het seizoen in de kwetsbare zones nog in de bodem aanwezig zijn. De referentiewaarden 
voor deze APL-waarden worden elk jaar bepaald in het kader van de "Survey surfaces agricoles " (netwerk van 
40 referentielandbouwbedrijven die een optimaal bemestingsbeheer toepassen).  

Ten slotte werd ook de vzw NitraWal opgericht, een adviesdienst voor de landbouw die de landbouwers 
ondersteuning biedt, onder meer met betrekking tot rationele bemesting en de in acht te nemen bepalingen. 

Voor meer informatie over het PGDA: http://www.nitrawal.be/agriculteurs/pgda/ of raadpleeg het 
informatieblad met het overzicht van alle maatregelen van het PGDA III: 
http://www.nitrawal.be/upload_files/telechargements/feuilletPGDAIII.pdf  

Het begeleidende document "Het PGDA (door de Nitraatrichtlijn vereist actieprogramma), zijn doelmatigheid 
en zijn controlemaatregelen in Wallonië " gaat uitvoerig in op de hierna voorgestelde samenvatting van de 
doelmatigheid van het PGDA en van de controles uitgevoerd in de landbouwbedrijven.  
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  Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het 
Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw (BS 12-09-2014). 
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  Artikelen R.188 tot R.232 van het regelgevend deel van het Waalse Waterwetboek (Boek II van het Milieuwetboek, dat 

het Waterwetboek inhoudt) - Geconsolideerde versie: 
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html  

http://www.nitrawal.be/agriculteurs/pgda/
http://www.nitrawal.be/upload_files/telechargements/feuilletPGDAIII.pdf
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html
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Aanscherping van de door de Nitraatrichtlijn vereiste maatregelen  

In samenspraak met de Europese Commissie werd het PGDA sinds 2002 een aantal keer herzien en werd de 
oppervlakte van de kwetsbare zones in Wallonië geleidelijk aan uitgebreid. 

a )  H e r z i e n i n g  v a n  h e t  P G D A  i n  2 0 1 4  

Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te bereiken, heeft de Waalse Regering in juni 2014 een herziening 
van het PGDA goedgekeurd (PGDA III)67 met de invoering van dwingender maatregelen en aangescherpte 
controlemechanismen. De aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het voorgaande actieprogramma (PGDA 
II bis) zijn in detail weergegeven in een tabel van het begeleidende document over het PGDA. 

b )  N i e u w e  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  k w e t s b a r e  z o n e s  s i n d s  1  j a n u a r i  2 0 1 3  

Met het oog op de bescherming van zijn meest strategische watervoorraden, heeft Wallonië, behalve de 
aanscherping van een aantal bepalingen van het PGDA, eind 201268 besloten om zijn kwetsbare zones uit te 
breiden. Zo is op 1 januari 2013 het aandeel van het betrokken Waalse grondgebied gestegen van 42% tot 58% 
(zie onderstaande figuur: "Kaart van de nitraatkwetsbare zones in Wallonië - Vergelijking van hun 
uitgestrektheid vóór en na 1 januari 2013 (ministeriële besluiten van 22 november 2012") en het aandeel van de 
betrokken landbouwbedrijven van 58% tot 70%. Deze kwetsbare zones vertegenwoordigen nagenoeg 70% 
(69,4 %) van het Waalse landbouwareaal. De teelten op akkerlanden gelegen in kwetsbare zones 
vertegenwoordigen voortaan 91% van het totaal gecultiveerde landbouwareaal in Wallonië. Het resterende 
landbouwareaal buiten de kwetsbare zones bestaat hoofdzakelijk uit blijvend grasland in minder productieve 
gebieden met meer extensieve landbouwpraktijken, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de 
bodem- en klimaatgesteldheid in het zuiden van het gewest, en waar men geen stikstofverontreiniging aantreft 
(zie figuur iets verder in het document: "EPICgrid-model: Evolutie van de nitraatconcentraties in het water dat 
uitspoelt onder de wortelzone (kaart c: periode 2009*-2013": nitraatconcentraties van minder dan 10 mg/l, in 
turquoiseblauw). 

 

Figuur 25:  Kaart van de nitraatkwetsbare zones in Wallonië - Vergelijking van hun uitgestrektheid 
vóór en na 1 januari 2013 (ministeriële besluiten van 22 november 2012) 
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  PGDA III: Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het 
Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw (BS 12 -09 -2014) 

68 
 Ministeriële besluiten van 22 november 2012 - Belgisch Staatsblad van 06-12-2012. Alle ministeriële besluiten 

betreffende de aanwijzing van kwetsbare zones zijn beschikbaar op 
http://environnement.wallonie.be/legis/eau2.htm#NITRATES  

http://environnement.wallonie.be/legis/eau2.htm#NITRATES
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Doelmatigheid van het PGDA 

Wat de beoordeling van de doelmatigheid van het PGDA betreft, moet worden opgemerkt dat het niet mogelijk 
is om met precisie en zekerheid te becijferen of een maatregel het overtollige stikstofgehalte in een bepaald 
waterlichaam te wijten aan belastingen uit de landbouw, kan beperken (analyse van de aan te vullen 
afwijkingen om de goede toestand te bereiken / gap analysis). De trendanalyse van de in het water gemeten 
nitraatconcentraties (survey nitrate), de analyse van de stikstofhoudende profielen in onverzadigde zone op 
grote diepte (tot bovenaan de grondwaterlagen) en de resultaten verkregen door toepassing van 
simulatiemodellen die de evolutie voorspellen van de nitraatstromen in de landbouwgronden, hebben echter 
de doelmatigheid kunnen aantonen van de maatregelen van het PGDA voor de verbetering van de 
waterkwaliteit. 

a )  E P I C g r i d - s i m u l a t i e m o d e l  

Met het EPICgrid-simulatiemodel ontwikkeld door de Faculteit agronomische wetenschappen van Gembloers 
(Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège) in het kader van opeenvolgende onderzoeksprogramma's, kan 
de verplaatsingstijd van nitraten in de bodem (onverzadigde zone) worden beoordeeld, alsook het effect op de 
waterkwaliteit van de landbouwpraktijken, van sommige maatregelen zoals de bufferzones en grasstroken, en 
van de tussenteelten van vanggewassen (CIPAN), enz.  

Uit de resultaten van de EPICgrid-simulaties blijkt dat de stikstofstromen (N), na een aanhoudende stijging 
sinds 1970, tussen 1995 en 2013 met 30% zijn gedaald, zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater. 
Over dezelfde periode tekenen de fosforstromen (P) naar de waterlopen eveneens een daling op van 25%. 
Deze resultaten vinden hun verklaring in de evolutie van de weersomstandigheden, een vermindering van de 
inbreng van meststoffen (- 17% voor totaal-stikstof en - 72% voor minerale fosfor tussen 1995 en 2012) en een 
beter beheer van dierlijk mest zoals voorgeschreven door het PGDA69. Deze lagere stikstofhoudende vuilvracht 
bedraagt ongeveer 7 500 ton/jaar voor het oppervlaktewater en 3100 ton/jaar voor het grondwater. 

het EPICgrid-model kan ook de stikstofbalans van de landbouwgronden berekenen. De belangrijkste input- en 
outputparameters van deze balans tekenen sinds begin 1990 een dalende trend op met overigens een negatief 
saldo over deze afgelopen 13 jaar, wat wijst op een geleidelijke daling van het nog in de bodems aanwezig 
stikstofoverschot op gewestelijk niveau.70. Zo blijkt uit de resultaten van het EPICgrid-model (bevestigd door de 
APL-veldmetingen) dat de nog aanwezige stikstofvoorraad in de wortelzone van de Waalse landbouwgronden 
tussen 1995 en 2013 een daling optekent van 1,3 kg stikstof/(ha.jaar) (schommelingen ten gevolgen van 
weersomstandigheden buiten beschouwing gelaten), en dit hoofdzakelijk dankzij de maatregelen van het 
PGDA. 

De nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt onder de wortelzone is een overige indicator gebruikt door de 
simulatiemodellen en die het voordeel biedt een vrij snel antwoord te kunnen geven in verband met de 
wijziging van landbouwpraktijken. De drie onderstaande kaarten illustreren de evolutie in de tijd van de 
nitraatconcentratie onder de wortelzone en betreffen respectievelijk de perioden 1994-1999, 2004-2009 en 
2009-2013 ((zie onderstaande figuur: "EPICgrid-model: Evolutie van de nitraatconcentraties in het water dat 
uitspoelt onder de wortelzone (kaart a: periode 1994-1999; kaart b: periode 2004-2009 en kaart c: periode 
2009-2013)"). 

                                                                 
69

  Bron: Les Indicateurs clés de l’environnement wallon 2014 (ICEW 2014) - Fiche 11-1: Flux d'azote et de phosphore issus 
des sols agricoles: 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Flux-d-azote-et-de-
phosphore-issus-des-sols-agricoles&m54adereturnid=49&page=49 

70
  Bron: Les Indicateurs clés de l’environnement wallon 2014 (ICEW 2014) - Fiche 3-6: Consommation d'engrais et bilan 

d'azote en agriculture: 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Consommation-d-
engrais-et-bilan-d-azote-en-agriculture_1&m54adereturnid=49&page=49  

http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Flux-d-azote-et-de-phosphore-issus-des-sols-agricoles&m54adereturnid=49&page=49
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Flux-d-azote-et-de-phosphore-issus-des-sols-agricoles&m54adereturnid=49&page=49
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Consommation-d-engrais-et-bilan-d-azote-en-agriculture_1&m54adereturnid=49&page=49
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Consommation-d-engrais-et-bilan-d-azote-en-agriculture_1&m54adereturnid=49&page=49
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1°) periode 1994-1999 

 

2°) periode 2004-2009 

 

3°) periode 2009-2013 

 

 

Figuur 26:  EPICgrid-model: Evolutie van de nitraatconcentraties in het water dat uitspoelt onder de 
wortelzone (kaart a: periode 1994-1999; kaart b: periode 2004-2009 en kaart c: periode 
2009-2013) 

Hieruit blijkt dat tussen deze verschillende perioden de nitraatconcentraties onder de wortelzones zijn gedaald, 
zowel voor de kwetsbare zones als voor Wallonië. Zo tekent, voor de kwetsbare zones, in de periode 1994-
1999, 45% van de simulatieoppervlakte een nitraatconcentratie onder de wortelzone op van meer dan 50 mg/l. 
In de perioden 2004-2009 en 2009-2013 daalt dit cijfer tot respectievelijk 27% en 15,6%. Wallonië tekent een 
gelijksoortige trend op met een daling van 12% van de simulatieoppervlakte met nitraatconcentraties van meer 
dan 50 mg/l (of 7% van de oppervlakte in de periode 2009-2013 ten opzichte van 19% in de periode 1994-
1999). 

Het aandeel van de simulatieoppervlakte met een nitraatconcentratie onder de wortelzone van meer dan 50 
mg/l is over een vijftiental jaar dus significant gedaald met een deelfactor van ongeveer 3. De daling van de 
nitraatconcentraties onder de wortelzone is toe te schrijven aan de evolutie van de landbouwpraktijken 
ondersteund door de uitvoering van opeenvolgende actieprogramma's. 

Verdere evaluaties zijn gepland om de effecten te beoordelen van de landbouwpraktijken op de waterkwaliteit 
met gebruik van het EPICgrid-model, maar ook om de impact te beoordelen van de inbreng van 
verontreinigende stoffen uit de landbouw op de kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen met gebruik van 
het geïntegreerde PEGASE-simulatiemodel stroomgebied/rivieren (http://www.pegase.ulg.ac.be/?pg=11 )  

In het verlengde van de werkzaamheden uitgevoerd met het EPICgrid-model, zal in 2016 het 
onderzoeksprogramma AQUAMOD "Modélisation de l’impact des pratiques agricoles sur le cycle de l’eau " 
(Simulatie van de impact van de landbouwpraktijken op de waterkringloop) worden gelanceerd. Dit programma 
zal zich niet alleen op stikstof toepsitsen, maar ook op fosfor, op gewasbeschermingsmiddelen 
(bestrijdingsmiddelen) en op exogene organische stoffen (compost, slib van zuiveringsinstallaties, enz.). Dit 
model (bevestigd op basis van veldgegevens) voorziet ook in de toetsing van verschillende scenario's, onder 

http://www.pegase.ulg.ac.be/?pg=11
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meer om nitraatstromen en -concentraties uit de landouw over een periode van 10 jaar te voorspellen (d.w.z. 
tegen 2025). 

b )  S t a t i s t i s c h  o n d e r z o e k  E P H E S I A  ( 2 0 1 4 )  T r e n d -  e n  t r e n d b r e u k a n a l y s e s  
v a n  l a n g e  t i j d r e e k s e n  v a n  m e t i n g e n  

Deze verbetertrend van de grondwaterkwaliteit, gedreven door de uitvoering van de maatregelen van het 
PGDA, wordt bevestigd door de resultaten van een in 2014 uitgevoerd zeer gericht statistisch onderzoek 
(EPHESIA, 2014)71. Dit onderzoek had tot doel eventuele trends en trendbreuken vast te stellen op basis van 
tijdreeksen van metingen van nitraatconcentraties in oppervlaktewater (55 reeksen, periode 1975-2014) en in 
grondwater (986 reeksen, periode 1994-2014), alsook op gegevensreeksen getrokken uit het EPICgrid-
simulatiemodel. (Zie voor meer informatie over de gebruikte statistische modellen en de gedetailleerde 
resultaten het begeleidende document over het PGDA). 

Uit dit onderzoek werden de volgende conclusies getrokken: 

- Voor het grondwater (dezelfde conclusies voor het KRW-monitoringnetwerk en dat van de Nitraatrichtlijn): 

o Twee derde van de tijdreeksen wijst op een gunstige situatie en evolutie; 

o Voor vrijwel twee derde van de reeksen blijkt een trendbreuk (model M2);  

o Voor 93% van de reeksen ligt de nitraatconcentratie geschat door het statistisch model op 31 

december 2013 lager dan de norm van 50 mg/l. 

- Voor het oppervlaktewater (monitoringnetwerk van de Nitraatrichtlijn sinds 1975) wijst 62% van de 

reeksen op een dalende trend; 

- Betreffende de nitraatconcentraties in de wortelzone zoals voorspeld door het EPICgrid-simulatiemodel, 

wijst 96% van de reeksen op een dalende trend. 

c )  O n d e r z o e k  u i t g e v o e r d  d o o r  d e  U n i v e r s i t é  c a t h o l i q u e  d e  L o u v a i n :  
e v a l u a t i e  v a n  d e  i m p a c t  v a n  h e t  P G D A  o p  d e  n i t r a a t p r o f i e l e n  i n  
o n v e r z a d i g d e  z o n e  o p  g r o t e  d i e p t e  ( 2 0  t o t  4 0  m e t e r )  

De doelstelling van dit onderzoek72, uitgevoerd in 2014, bestond in de toepassing van een experimentele 
methode (gebaseerd op veldmetingen) waarmee de positieve effecten van de PGDA-acties op de 
grondwaterkwaliteit konden worden aangetoond en in het bijzonder in de kwetsbare zones onderhevig aan 
aanzienlijke belastingen uit de landbouw (Haspengouwse krijtbodem, Brusseliaanzand, Herve, enz.). Het kwam 
er namelijk op neer om (i) directe metingen te leveren voor de validatie en consolidatie van de door Wallonië 
toegepaste modellen (EPICgrid), (ii) de nitraatprofielen te interpreteren van de onverzadigde ondergrond ter 
hoogte van de landbouwpercelen waarvan het beheer van de stikstofhoudende productiemiddelen sinds de 
lancering van het PGDA aan aanzienlijke wijzigingen onderhevig is en (iii) de verplaatsingstijd langs deze 
profielen te schatten en (iv) een schatting te geven van de tijdvertraging voordat de PGDA-maatregelen effect 
zullen sorteren op de kwaliteit van de Waalse watervoerende lagen. 

De methode berust op de interpretatie van de nitraatprofielen op grote diepte (20 tot 40 meter), op een 
volledige karakterisering van de bodemprofielen en op de follow-up van hydrologische indicatoren verbonden 
aan de leeftijd van het water (meting van de tritiumactiviteit). Het onderzoek werd uitgevoerd op niveau van 3 
pilotlocaties van het wetenschappelijk PGDA- monitoringnetwerk (" Survey Surfaces agricoles ") voor welke 
zeer nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn in termen van agronomische routes en milieuprestaties van de 
landbouwbedrijven. 

                                                                 
71

  EPHESIA. 2014. Mise en évidence de tendances éventuelles sur les séries chronologiques présentées par les points du 
réseau de mesure wallon des eaux de surface et des eaux souterraines en ce qui concerne les nitrates - Rapport final 
pour le SPW-DGO3-DEE, November 2014. 122 blz. (Verslag overhandigd aan de Europese Commissie in 2015 - DG 
Milieu - Eenheid B.1 Landbouw, Bossen en Bodem). 

72
  PETIT, S. & VANCLOOSTER, M. 2014. Évaluation de l’impact du PGDA sur les profils de nitrate en zone non saturée à 

grande profondeur: développement méthodologique - Projet « Carottage - PGDA » - Rapport final pour le SPW-DGO3-
DEE, Earth and Life Institute - Environmental Sciences, Université catholique de Louvain, september 2014. 92 blz. 
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De belangrijkste conclusie die uit dit veldonderzoek werd getrokken: "De waargenomen coherentie tussen de 
algemene daling van de APL gemeten tussen 2002 en 2013 en de significante stijging van de 
nitraatconcentraties naar de diepte doet in de afgelopen jaren een vermindering vermoeden van de 
stikstofverliezen onder het wortelprofiel ten gevolge van de uitvoering van het PGDA". 

Overigens blijkt ook uit het onderzoek dat de verplaatsingstijd van de nitraatoplossing in de onverzadigde zone 
naar de watervoerende lagen een vijftiental jaar bedraagt in de bodem van de kwetsbare zone van de 
Brusseliaanse zanden (zeer zandig substraat) en een dertigtal jaar in die van de kwetsbare zone van het 
Haspengouws krijt (kleisubstraat).  

Bovendien stemmen de nitraatconcentratiepieken waargenomen in de Brusseliaanse zanden op een diepte van 
19 meter en in het Haspengouws krijt op een diepte van 8 meter overeen met water dat een twintigtal jaar oud 
is, wat wil zeggen dat deze pieken niet te wijten kunnen zijn aan landbouwpraktijken van na de uitvoering van 
het PGDA. (Figuren met illustraties zijn beschikbaar in het begeleidende document over het PGDA). 

Ondanks de verbetering van de landbouwpraktijken, bevestigen de resultaten van dit onderzoek dat vanwege 
deze lange verplaatsingstijden het nog een tiental jaar zal duren voordat een verbetering van de 
nitraatconcentraties in de diepte merkbaar zal zijn, zowel in de onverzadigde als in de verzadigde zone 
(watervoerende laag). 

Controle op de naleving van het PGDA 

De controles op de naleving van de bepalingen van het PGDA worden beheerd door het Departement 
Ordehandhaving en Controles (DPC) van het DGO3. De statistieken op de naleving van de Nitraatrichtlijn in 
Wallonië zullen worden meegedeeld in het volgende door deze richtlijn voorgeschreven vierjaarlijks verslag 
"Artikel 10" dat in juni 2016 bij de Europese Commissie zal worden ingediend. 

Deze controles hebben betrekking op: (i) de inachtneming van het grondgebondenheidscijfer (GG), (ii) de 
overeenstemming van de nitraatresiduen die in de herfst na de oogst in de kwetsbare zones nog in de bodem 
aanwezig zijn (APL), (iii) de inachtneming van de winterbodembedekking, (iv) de inachtneming van de perioden 
en voorwaarden voor de spreiding van mest, (v) de overeenstemming van de infrastructuren voor de opslag 
van dierlijk mest en (vi) de reële verplaatsingstijden van dierlijk mest. 

Zie voor meer gedetailleerde informatie over deze verschillende soorten controles het begeleidende document 
over het PGDA. Vanaf 2016 zal het Departement Ordehandhaving en Controle (DPC) met de werving van extra 
personeel belast met de controle op de naleving van het PDGA in de risicolandbouwbedrijven in Wallonië 
gerichte controles kunnen uitvoeren op basis van andere criteria dan conditionaliteit. 

Merk echter op dat deze controles in termen van de effectieve vermindering van de stikstofvuilvracht in het 
water moeilijk te kwantificeren zijn. Uiteraard zal de uitvoering van controles leiden tot een betere naleving 
van de verplichtingen van het PGDA III door de landbouwers waarvan de mate echter heel moeilijk te 
kwantificeren is. Gezien de beschikbare statistieken inzake controle, is het gebruik van simulatiemodellen zoals 
PEGASE of EPICgrid alleen maar mogelijk op basis van geloofwaardige hypothesen.  

Zoals zijn naam laat verstaan, is het PGDA hoofdzakelijk bedoeld om stikstofverontreiniging te beperken, maar 
sommige maatregelen kunnen ook bijdragen tot de beperking van diffuse fosforverontreiniging van de 
waterlopen afkomstig van de landbouw (bv. maatregel 0245_02).  

Basismaatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0240_12 G CAWK, 
RWI 

Toezicht op het toegangsverbod 
voor het vee tot de waterloop 

€ 0 € 0 DGO3 (DNF) 

0242_02 G RWI, 
KCO, 
SIR 

invoering van participatieve 
"winningscontracten" 

€ 0 € 500 000 SPGE 

0245_02 G CAWK, 
GP 

Uitvoering en evaluatie van de 
maatregelen van het PGDA 

€ 0 € 3 000 000 DGO3 (DEE) 
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Code G/D Soort Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0330_02 G RWI Oppervlakten van ecologisch 
belang 

€ 0 € 0 Landbouwers 

Tabel 80: Basismaatregelen voor het thema "inbreng van nutriënten" 

Maatregel 0240_12 beoogt een aangescherpte controle van de verplichting de toegang tot sommige 
waterlopen voor het vee te verbieden. Deze verplichting, van toepassing sinds 1 januari 2015, betreft 73% van 
de lengte van de ingedeelde waterlopen (alsook sommige niet-ingedeelde waterlopen) in gebieden die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor stikstof-, fosfor- en fecale verontreinigingen (kwetsbare zones, zwemwaterzones 
en hun opwaartse zones, Natura 2000-perimeters, enz.). Met deze maatregel zou de directe inbreng in de 
waterlopen van stikstof, fosfor en fecale kiemen sterk kunnen worden verminderd, alsook de inzakking van de 
oevers en de inbreng van sedimenten.  

Maatregel 0242_02 beoogt de invoering van participatieve "winningscontracten" te ondersteunen. Deze 
contracten brengen, in de vorm van een overeenkomst, alle actoren samen betrokken bij het beheer van de 
waterwinningen die verontreinigingssymptomen vertonen of een risico lopen of kunnen lopen van punt- of 
diffuse verontreiniging (hoofdzakelijk van nitraten en bestrijdingsmiddelen): waterproducent, SPW, SPGE, 
gemeenten, landbouwers, enz. Deze contracten zullen de te bereiken doelstellingen bepalen inzake 
waterkwaliteit, alsook de operationele aspecten en de concreet uit te voeren acties om deze doelstellingen te 
bereiken (na een gedetailleerde milieudiagnose). Deze overleg- en coördinatieorganen zullen ook reflectie-, 
sensibiliserings-, communicatie- en opleidingsacties organiseren in nauwe samenwerking met de al bestaande 
organismen (NitrawAL, Phyteauwal, enz.). 

Maatregel 0245_02 bestaat in de opstelling van een scorebord voor de follow-up van het PGDA III waarmee de 
doelmatigheid en effectiviteit van de bestaande maatregelen (in samenhang met de maatregelen 0241_12 en 
0242_02) en van de eventuele aanvullende maatregelen (bv. directe inspuiting in de bodem van vloeibare 
organische meststoffen om ammoniakverliezen te beperken) periodiek kunnen worden beoordeeld. Er is 
voorzien dat deze evaluatie de socio-economische impact op de landbouwbedrijven (inclusief de 
administratieve lasten) van de maatregelen van het PGDA in aanmerking neemt (zie de inleidende tekst over 
het PGDA onder punt 7.3.4.1). 

Maatregel 0330_12 is een verplicht mechanisme ingevoerd door de laatste hervorming van het GLB dat erin 
bestaat om 5% van het landbouwareaal van een landbouwbedrijf uit te rusten met bijzondere topografische 
elementen of met teelten van "ecologisch belang". Deze oppervlakten kunnen braakland, bufferstroken, 
hakhout met korte omlooptijd, tussenteelten van vanggewassen (CIPAN), enz. zijn. De naleving van deze 
verplichting geeft recht op de "Groene betaling" afkomstig van de eerste pijler van het GLB. 

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0241_12 G GP Ontwikkeling van een pilotactie 
voor een participatieve aanpak van 
het landbouwmilieu met het oog 
op het bereiken van de goede 
toestand van de waterlichamen 

€ 0 € 5 000 DGO3 (DEE) 

0250_12 G CONT Aangescherpte controles van de 
uitvoering van het PGDA 

€ 0 € 170 586 DGO3 

0300_02 G SIR Ondersteuning ter bevordering van 
uitwisselingen van organische 
stoffen tussen de landbouwers 

€ 65 000 € 0 DGO3 

0310_12 G SIR Bestrijding van bodemerosie in 
landbouwgebied en van de inbreng 
van sedimenten in de waterlopen 

€ 100 000 € 0 Gemeente; 
DGO3 

0315_02 G SIR Studie voor de bepaling van de 
praktische uitvoeringsvoorwaarden 
voor de aanleg van groenstroken 
langs de waterlopen 

€ 100 000  Niet gespecificeerd  Dienstverlener 
aangeduid 
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Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0320_12 G CAWK, 
RWI 

Installatie van grasstroken langs de 
waterlopen in het kader van 
milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken (MAE) 
opgenomen in het Waals 
programma voor 
plattelandsontwikkeling (PwDR) 

Niet 
gespecificeerd

  

Niet gespecificeerd  Landbouwers 

0351_02 G SIR Vermindering van stikstoflozingen 
afkomstig van de landbouw door 
de verbetering van de 
voedselrantsoenen van de 
runderen  

€ 160 000 € 0 DGO3 (DEE) 

Tabel 81: Aanvullende maatregelen voor het thema "inbreng van nutriënten" 

Maatregel 0241_12 beoogt de deelname te bevorderen van de landbouwsector aan het project voor het 
herstel van de waterkwaliteit, door het accent te leggen op (i) de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de 
uit te voeren maatregelen en (ii) het belang van deze maatregelen ter bevordering van het 
concurrentievermogen van de landbouwbedrijven en de landbouwsectoren. Hiertoe moeten gezamenlijke 
maatregelen worden uitgevoerd (waarbij alle actoren betrokken zijn) die aangepast zijn aan de lokale context 
en aan de diversiteit van de landbouwsystemen, die uit landbouw- en milieuoogpunt gegrond zijn, die 
begrijpelijk en beheersbaar zijn en tegemoet komen aan de uitdagingen van het behoud van de dierlijke en 
plantaardige productie. Op korte termijn heeft de maatregel tot doel (i) in enkele pilotgebieden een gerichte 
begeleiding te verzekeren en (ii) de maatregelen te bepalen die in de huidige wetgeving moeten worden 
aangepast, door de vereenvoudiging en beperking van de middelenverplichtingen (bv. het bijhouden van 
administratieve documenten) en tegelijkertijd het doel van de goede toestand van de waterlichamen voor ogen 
houdend. Voor de uitvoering van deze maatregel zal een beroep worden gestaan op de begeleidingsstructuur 
NitraWal. 

Maatregel 0250_12 beoogt een grotere doelmatigheid van de controle op de uitvoering van de maatregelen 
van het PGDA via de werving van extra personeel belast met deze opdracht, met toepassing van het besluit van 
de Waalse Regering van 27 maart 2014. De controles zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op de 
spreidingsperioden en de verplichte bodembedekkingen en zullen zich toespitsen op de waterlichamen die 
naar verwachting in 2021 de goede toestand moeten bereiken. Aangescherpte controles zullen eveneens 
worden uitgevoerd bij Beheerders van landbouwgrond die geen steunverlening van het GLB genieten. 

Maatregel 0300_02 beoogt het gebruik te ondersteunen van moderne communicatiemiddelen (sms, apps voor 
smartphones, enz.) om bij de uitwisseling van organisch mest tussen de landbouwbedrijven de door het PGDA 
geplande administratieve formaliteiten in te korten en te vereenvoudigen. De maatregel voorziet eveneens in 
de ontwikkeling van nieuwe computertoepassingen om de administratieve follow-up van de uitwisselingen 
tussen de landbouwbedrijven te vergemakkelijken. Overigens zullen de meegedeelde gegevens 
(grondgebondenheidscijfer van het voorgaande jaar, hoeveelheden en soort van de uitvoerbare of invoerbare 
stoffen, enz.) de landbouwers toelaten om hun grondgebondenheidscijfer beter te voorspellen en aan te 
passen. Op termijn zullen deze bepalingen eveneens de geografische spreiding van dierlijk mest verbeteren 
alsook het risico van verontreinigingspieken beperken. 

Maatregel 0310_12 moet in prioritaire gebieden (aangetaste waterlichamen) bijdragen tot de beperking van 
bodemerosie van landbouwgrond en van de inbreng van sedimenten in de waterlopen. In dit opzicht wordt 
voorzien in de uitvoering van een Besluit van de Waalse Regering voor de uitvoering van doeltreffende 
erosiebestrijdende praktijken op landbouwpercelen met een risico van erosie of die sterke tekenen van erosie 
vertonen. Deze praktijken (drempels tussen aardappelruggen, niet-kerende bodembewerking, beplanting van 
heggen en bosstroken, enz.) zijn een aanvulling en/of vervanging van de huidige aanpak die als ontoereikend 
wordt geacht en die uitsluitend bestaat in de aanleg van een grasstrook langs percelen met een helling groter 
dan 10%. 

Maatregel 0315_02 betreft de uitvoering van een studie voor de samenstelling van een dossier ter 
verantwoording van de maatregel voor de "aanleg van een blijvende groenstrook" langs de waterlopen. Deze 
studie moet de verwachte voordelen van een blijvende groenstrook wetenschappelijk onderbouwen, een 
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kosten-batenverslag opstellen afhankelijk van de klasse-indeling van de waterloop en van de plaats van 
toepassing de maatregel, en deze maatregel doen aansluiten op de andere maatregelen van het Waals 
programma voor plattelandsontwikkeling (PwDR). De financiering van de maatregel zal ook worden bestudeerd 
afhankelijk van de mogelijkheden die de Europese wetgeving in dit opzicht biedt. 

Maatregel 0320_12 beoogt de aanleg van een grasstrook langs de waterlopen in de gebieden die sterk zijn 
aangetast door de landbouwactiviteiten en waar de waterlichamen niet in goede toestand zijn (hoofdzakelijk in 
het Scheldedistrict), en berust op de wettelijke bepalingen van de toepasselijke Europese wetgeving van het 
Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020. De aanleg van deze grasstroken kan gebeuren via de 
uitvoering van drie gerichte agromilieumethoden: aangelegde percelen, aangelegde grasstroken en het 
agromilieu-actieplan. De aanleg van deze stroken is onderworpen aan deskundig advies dat de landbouwer in 
acht moet nemen om recht te hebben op een compensatievergoeding. 

Ten slotte betreft maatregel 0351_02 de uitvoering van een studie die bestaat in de uitvoering van een 
evaluatie van de mogelijke vermindering van de stikstoflozingen afkomstig van de landbouw, door de 
voedselrantsoenen van de runderen aan te passen (die met een jaarlijkse stikstofproductie van 64 000 ton in 
Wallonië een potentiële verontreinigingsbron vertegenwoordigen). De fecale stoffen en de urine van deze 
dieren kunnen namelijk een zeer hoog stikstofgehalte hebben. Het maximaal stikstofgehalte opgehouden door 
een rund bedraagt meestal niet meer dan 35% van het stikstofgehalte in zijn voedsel. Dit studieproject, geleid 
door de Faculteit Geneeskunde van de ULg, betreft een twaalftal melkveebedrijven gevestigd in de 
stroomgebieden van waterlichamen die het risico lopen de goede toestand tegen 2021 niet te bereiken. 

7.3.4.2  BES TR IJD ING SM IDDE LE N  

De basismaatregelen ter bestrijding van de negatieve impact van de gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
op de waterkwaliteit vallen onder de bevoegdheid van de federale autoriteiten en vloeien voort uit de 
Europese verordeningen 1107/2009 en 528/2012. Zij zijn toepasselijk op het gehele Belgisch grondgebied. Deze 
maatregelen betreffen echter alleen de kwaliteit van de gewasbeschermingsmiddelen en hun vergunning om 
op de Belgische markt te worden gebracht. De toepassing van alleen de basismaatregelen, zonder aanvullende 
acties op gewestelijk niveau, lijkt in de huidige stand van kennis ontoereikend te zijn om de kwaliteit van de 
Waalse waterlichamen te verbeteren. 

Deze maatregelen zijn opgenomen in het NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National) waarvan de 
uitvoering aan de verplichtingen van de kaderrichtlijn Pesticiden tegemoetkomt (2009/128/CE). Het NAPAN 
bestaat uit 4 plannen en programma's respectievelijk opgesteld op federaal niveau (FRPP), op Vlaams niveau 
(VDAP), op Brussels niveau (GPPR-BHG) en op Waals niveau (PWRP – Waals programma voor 
pesticidenreductie). Een "NAPAN Task Force" ziet toe op de een nauwe samenwerking tussen de federale 
overheid en de deelgebieden. 

Wat het PWRP betreft, werden regelgevende en controlemaatregelen genomen (BWR van 12/02/2009) in het 
kader van een aanscherping van de wetgeving op de milieuvergunning (met name via de integrale 
voorwaarden betreffende waterwinningen). Andere regelgevende en controlemaatregelen komen uit de 
wetteksten tot omzetting van de richtlijn 2009/128/EG in Waals recht (decreet van 10/07/2013, BWR van 
11/07/2013, BWR van 13/06/2013 tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden voor de opslag van 
gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruik).  

De uitvoering van de maatregelen van het PWRP moet geleidelijk aan leiden tot een duurzaam gebruik van de 
gewasbeschermingsmiddelen en in het bijzonder tot het bereiken van de doelstellingen tot beperking van de 
risico's vastgesteld in het Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (voorgaande versie van het 
FRPP), of (i) een vermindering van 50% van de milieu-impact verbonden aan het gebruik buiten de landbouw 
en (ii) een vermindering van 15% van de milieu-impact verbonden aan het landbouwgebruik. 

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0360_02 G CAWK Steun aan de biologische Niet Niet gespecificeerd  DGO3 
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Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

landbouw gespecificeerd  (DEE) 

0369_12 G CAWK, 
GP, CONT, 
SITR, RWI, 
SAO 

Uitvoering van het Waals 
programma voor 
pesticidenreductie 

€ 0 € 1 193 000 DGO3 
(DEE, DD, 
DPEAI) 

0371_12 G SAO, 
CAWKI 

Bestrijdingsmiddelen, 
waarschuwingssysteem 

€ 0 € 600 000 SPW 

Tabel 82: Aanvullende maatregelen voor het thema "bestrijdingsmiddelen" 

Maatregel 0360_02 beoogt een grotere ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van de biologische 
landbouw in Wallonië aangezien het een productiewijze betreft waarbij het gebruik van kunstmeststoffen en 
synthetische bestrijdingsmiddelen verboden zijn. In 2013 bedroeg het "biologische" landbouwareaal 57 500 ha 
(of 8 % van het Waalse landbouwareaal) en het aantal boerderijen dat biologische landbouw toepast 1 195 (of 
9,3% van het totaal aantal landbouwbedrijven). Deze extra ondersteuning zal worden verleend via de 
aanpassing van de steunregeling waarin het Waals Programma voor plattelandsontwikkeling voorziet. Zo komt 
deze maatregel het systeem van financiële steunverlening aanvullen voor biologische landbouwers (BWR van 
17/02/2011) alsook de beoogde maatregelen in de 30 actiefiches van het strategisch plan van juni 2013 voor de 
ontwikkeling van de biologische landbouw tegen 2020.  

Maatregel 0369_12 heeft tot doel de voortzetting van de uitvoering van de 37 maatregelen van het Waals 
programma voor pesticidenreductie (PWRP 2013-2017). Het PWRP bestrijkt een tiental transversale thema's: 
toekenning van fytolicenties, beheer van niet-professionele producten, informatie van het publiek, follow-up 
van intoxicaties en blootstellingen, bescherming van het aquatisch milieu en van drinkwater, bescherming van 
specifieke gebieden, hantering en opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik, 
geïntegreerde bestrijding, waarnemingspost voor gewasbeschermingsmiddelen, follow-up van het PWRP en 
van het NAPAN, controles en straffen73. Het PWRP doet een beroep op alle Directoraten-generaal van de SPW 
alsook op alle actoren verbonden aan het thema "bestrijdingsmiddelen": verkopers, distributeurs, adviseurs, 
professionele gebruikers en amateurs, landbouwsector en andere sectoren, enz. 

Maatregel 0371_12 bestaat in de gratis terbeschikkingstelling van de landbouwers van een doeltreffend 
waarschuwingssysteem per teelttype. Dit systeem dat de landbouwers informeert over de noodzaak (of niet) 
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, berust op de analyse van waarnemingen uitgevoerd op 
controlepercelen die over het gehele Waalse grondgebied zijn gespreid. De maatregel heeft tot doel het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken door een betere informatie van de betrokken actoren in termen 
van waarschuwingen (metingen die aanmanen tot een onmiddellijke behandeling) en van preventie (bv. na de 
oogst wanneer de omstandigheden zich daartoe lenen, waarschuwingen die wijzen op de voordelen van 
onderploeging en van valse zaaibedden inzake het beheer van naaktslakken en onkruidbestrijding). Overigens 
zal de maatregel ervoor zorgen de al bestaande waarschuwingen te vereenvoudigen, te coördineren en te 
harmoniseren. 

7.3.5 Historische en accidentele verontreinigingen 

De industriële activiteiten die tot aan het begin van de 20e eeuw hebben bijgedragen tot de bloei van Wallonië 
(mijnexploitaties, cokesfabrieken en steenkoolindustrieën, metaalnijverheid, staalindustrie, enz.) hebben tal 
van sites achtergelaten waarvan de bodem mogelijk verontreinigd is door diverse organische stoffen 
(koolwaterstoffen, polychloorbifenyleen (PCB), solventen, enz.) of anorganische stoffen (cyaniden, zware 
metalen, enz.). Behalve deze potentiële verontreinigingsbronnen van het grond- of oppervlaktewater, zijn er 
ook de verontreinigingsbronnen verbonden aan een ontoereikend afvalbeheer (niet-gecontroleerde 
stortplaatsen, ophogingen van mijn- of industrieel afval, enz.) of aan accidentele verontreinigingen (accidenteel 
lozen van gevaarlijke stoffen, lekkende tanks, enz. ). 

                                                                 
73

  Meer informatie op http://environnement.wallonie.be/pesticides  

http://environnement.wallonie.be/pesticides
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De overheidsinstellingen belast met het beheer van de sanering van potentieel verontreinigde sites en bodems 
in Wallonië (SPW-DGO3, SPAQuE, SPW-DGO4, ISSeP) verdelen de werklast afhankelijk van de typologie van de 
sites (SAR - te herbestemmen sites, vuilverwerkingsbedrijven, servicestations, enz.), van het al dan niet bestaan 
van de verantwoordelijke voor de verontreiniging, van de omvang van de verontreiniging en van de risico's die 
de sites inhouden voor de menselijke gezondheid of het milieu. De sites zijn het voorwerp van studies 
(bestemming, karakterisering) om de al dan niet aanwezigheid van een bodem- of grondwaterverontreiniging 
te bevestigen. Vervolgens worden acties bepaald (beveiliging, bodemsanering, enz.) afhankelijk van de risico's 
die de site inhoudt voor de menselijke gezondheid en het milieu (inclusief de waterbronnen). Deze risico’s 
worden beoordeeld door ze aan de normen te toetsen of door gebruik te maken van evaluatietools die de 
specifieke kenmerken van de site in aanmerking nemen (blootstellings-, overbrengingsmodellen, enz.). 

Basismaatregel 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0400_12 G SIR Kennis van de correlatie tussen de 
waterkwaliteit en de verontreinigde 
sites 

€ 0 € 50 000 DGO3 
(DESu, 
DESo, 
DPS) 

Tabel 83: Basismaatregel voor het thema "historische en accidentele verontreinigingen" 

Maatregel 0400_12 beoogt een betere karakterisering van de potentiële impact van verontreinigde sites (SAR, 
CTI, vuilverwerkingsbedrijven, enz.) op de waterkwaliteit zodanig dat hun sanering beter kan worden 
geprioriteerd afhankelijk van de aan de waterlichamen toegewezen milieudoelstellingen (vooral de 
grondwaterlichamen). Deze maatregel zal voordeel trekken van de dynamiek en de maatregelen ingevoerd in 
het kader van het "Bodemdecreet" betreffende het beheer van potentieel verontreinigde bodems (oprichting 
van een centrale database over de bodemgesteldheid, opstelling van interpretatiecriteria van 
grondwaterverontreiniging, enz.) 

7.3.6 Hydromorfologie en instandhouding van de aquatische milieus 

De hydromorfologische component van de oppervlaktewaterlichamen is een krachtlijn voor de uitvoering van 
de kaderrichtlijn Water. Er wordt naar verwezen bij de afbakening van de waterlichamen, bij hun 
karakterisering of bij de opstelling van de ecologische diagnose. De hydromorfologische kwaliteit van een 
waterloop is afhankelijk van factoren zoals: 

 de meandering of de natuurlijke bochtvorming in de loop van een waterloop in zijn winterbed, 

 de diversiteit van de afvloeiingsfaciës, 

 het natuurlijke of kunstmatige karakter van de oevers, 

 de aanwezigheid van natuurlijke banken, 

 de werking van de nevenwateren (laterale continuïteit), 

 de waterkringloop, 

 de longitudinale continuïteit voor de vrije vismigratie en het transport van sedimenten. 

 … 

In Wallonië wordt voor deze parameters een evaluatie uitgevoerd waarbij een beroep wordt gedaan op een 
cartografische benadering alsook op een veldbenadering (zie hfst. 1). Drie grote parametercategorieën worden 
bestudeerd: de morfologie (met de integratie van de laterale continuïteit van de waterloop), de Longitudinale 
continuïteit en integriteit van de waterkringloop (Guyon et al.,2006).  

Uit de resultaten van deze evaluatie blijkt dat hydromorfologische herstelwerkzaamheden nodig zijn voor een 
aantal waterlichamen die binnen de verschillende stroomgebiedsdistricten aangewezen zijn als "prioritair". Het 
prioriteitsniveau van de uit te voeren werkzaamheden werd bepaald op basis van drie verschillende maar 
elkaar aanvullende benaderingen: de eerste berust op de klasse-indeling van de waterlichamen (herstel van 
hun natuurlijk karakter), de tweede berust op het bereiken van de goede ecologische toestand (met de 
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integratie van de handhaving van minimale ecologische debieten) en de derde berust op de vrije vismigratie 
(behoud van de prioritaire migratieassen voor de Europese aal, de Atlantische zalm, de vlagzalm en de 
barbeel). Deze drie benaderingen zijn in detail beschreven in het begeleidende document: "Methodologische 
leidraad". 

Basismaatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0410_12 D CAWK Herstel van de laterale continuïteit van 
de waterlopen 

€ 1 714 000 € 0 DGO3 
(DCENN), 
Provincies 
en 
Gemeenten 

0420_12 D CAWK Herstel van de longitudinale 
continuïteit van de waterlopen 

€ 12 030 000 € 0 DGO2, 
DGO3 
(DCENN), 
Provincies 
en 
Gemeenten 

0440_12 D CAWK Herstel en beheer van de ooibossen 
van de waterloop 

€ 7 000 € 2 250 000 DGO3 
(DCENN), 
Provincies 
en 
Gemeenten 

0470_12 D CONT, 
SAO 

Bereiken van de doelstellingen voor de 
beschermde natuurgebieden  

€ 9 615 000 € 0 DGO3 
(DCENN), 
Provincies 
en 
Gemeenten 

0480_02 G SIR Vaststelling van het verband tussen de 
Afhankelijke terrestrische 
ecosystemen (ATE) en de 
grondwaterlichamen  

€ 0 € 13 000 DGO3 
(DESo) 

0520_12 G CAWK
, GP 

Benutting van de waterkracht met 
inachtneming van de aquatische 
ecosystemen  

€ 0 € 50 0000 DGO3 (DPA) 

Tabel 84: Basismaatregelen voor het thema "hydromorfologie en instandhouding van de 
aquatische milieus" 

Maatregel 0410_12 steunt het herstel van de laterale continuïteit van de waterloop, de aanleg van 
paaigebieden, het weer aantakken van nevenwateren (strangen, wetlands, enz.) of nog de vrije meandering in 
het winterbed van de waterloop. Deze elementen zijn van essentieel belang om de biodiversiteit van de 
waterlopen en de kwaliteit van de biologische indicatoren te verzekeren. De waterlichamen die aan sterke 
antropogene belastingen onderhevig zijn die de laterale continuïteit van de waterlopen beperken, zijn al 
geïnventariseerd, alsook de waterlichamen waar herstelmaatregelen prioritair moeten worden gepland. Deze 
maatregel zal worden uitgevoerd ten gunste van de courante werkzaamheden van de beheerders van de 
waterlopen of ten gunste van specifieke herstelprogramma's (LIFE -programma's, Europees visserijfonds, enz.). 

Maatregel 0420_12 draagt bij tot het herstel van de longitudinale continuïteit van de waterlopen. Eerst wordt 
voorzien om de herstelinspanningen toe te spitsen op de omvangrijke en niet-passeerbare obstakels 
(stuwdammen, kanaalvakken, banken, enz.) op de belangrijkste migratieassen van de vissen. Deze actie is van 
essentieel belang want de vrije migratie van levende organismen en het transport van de sedimenten staan 
garant voor de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit van de waterlopen. De waterlichamen die aan sterke 
antropogene belastingen onderhevig zijn die de longitudinale continuïteit van de waterlopen beperken, zijn al 
geïnventariseerd, alsook de obstakels die de vrije vismigratie belemmeren (volledige inventaris voltooid). Deze 
maatregel zal worden uitgevoerd ten gunste van de courante werkzaamheden van de beheerders van de 
waterlopen of ten gunste van specifieke herstelprogramma's (LIFE -programma's, Europees visserijfonds, enz.). 
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Maatregel 0440_12 heeft tot doel bij te dragen tot het herstel van de ooibossen in de waterlichamen die voor 
dit soort maatregel als prioritair zijn aangewezen, door nieuwe aanplantingen of de installatie van schuttingen 
langs de oevers te bevorderen (tijdens courante onderhoudswerkzaamheden van de waterlopen). De 
oeverbossen met inheemse boomsoorten (vaak in de vorm van oeverlinten) dragen bij tot de instandhouding 
van de oevers, tot uitwisselingen tussen het aquatisch en het terrestrisch milieu en bieden veel soorten dieren 
een schuil- of broedplaats. Zij vervullen ook een bufferrol ten aanzien van de verstedelijking of de 
landbouwactiviteiten (beperking van de impact van afvloeiing, aanslibbing, inbreng van verontreinigende 
stoffen in de waterlopen, enz.). 

Maatregel 0470_12 bestaat in de invoering van de nodige acties zodat de waterlichamen met Natura 2000-
habitats en -soorten (inclusief de vogelsoorten van aquatische habitats) de goede ecologische 
toestand/potentieel en voor de populaties parelmosselen zelfs de zeer goede toestand bereiken 
(overeenkomstig de Europese verplichtingen ter zake). Hiertoe zal een beroep worden gedaan op de 
aangepaste beheermaatregelen opgenomen in de besluiten tot aanwijzing van de "Natura 2000" beschermde 
gebieden. 

Maatregel 0480_02 beoogt het beheer van de grondwaterlichamen rekening houdend met de evolutie van de 
kwaliteit van de van het grondwater afhankelijke terrestrische ecosystemen (ATE). Deze actie bestaat uit 
verschillende fasen: de bepaling van een procedure voor de vaststelling van de ATE (die onder meer het 
verband met het grondwaterlichaam, het nodige debiet, enz. preciseert), de toetsing van deze procedure aan 
de realiteit in het veld, de aanwijzing, de omschrijving en de monitoring van hun toestand om de nodige 
maatregelen op niveau van de grondwaterlichamen te oriënteren, de invoering van de nodige maatregelen 
voor de sanering van de grondwaterlichamen en ATE in slechte toestand. Deze laatste fase zal in de 3e cyclus 
Beheerplannen (2022-2027) worden gepland. 

Maatregel 0520_12 beoogt het wettelijk kader te bepalen waarmee de negatieve impact van de productie van 
waterkracht op de waterbronnen kan worden beperkt. Dit kader zal onder meer bepalingen moeten bevatten 
die erop moeten toezien (i) een restafvoer vast te stellen voor de handhaving van de biologische functie van de 
waterloop (in het bijzonder in de aftakkingen van omgeleide riviertrajecten), (ii) de vrije vismigratie toe te 
laten, (iii) de mortaliteit van de vissen te beperken bij hun passage door de turbines (visvriendelijke turbines) 
en (iv) de nefaste effecten te beperken van plotselinge variaties van het waterpeil (hydropeaking) tijdens de 
pompopslag. De technische bepalingen zullen via het onderzoek van de individuele 
vergunningen/goedkeuringen van de projecten of via de aanpassingen van de bepalingen betreffende de 
milieuvergunning worden uitgevoerd. 

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0485_02 G SIR, 
CAWK 

"Multifunctionele" wetlands in het 
bijzonder voor de regeling van 
diffuse verontreinigingen. 

€ 100 000 € 0 DGO3 (DEE), 
Universiteiten, 
SPGE, FWA, 
NitraWal, 
Phyteauwal, 
CRA-W 

0490_02 G CAWK Handhaving van minimale 
ecologische debieten in de 
waterlopen 

€ 0 € 25 000 DGO3 en DGO2 

Tabel 85: Aanvullende maatregelen voor het thema "hydromorfologie en instandhouding van de 
aquatische milieus"  

Maatregel 0485_02 beoogt de aanleg van wetlands te beoordelen die zonder de biodiversiteit aan te tasten 
diverse functies kunnen combineren: de bestrijding van overstromingen, de zuivering van huishoudelijk 
afvalwater en de vermindering van uit de landbouw afkomstige stromen van stikstof- en fosforhoudende 
stoffen of fytosanitaire producten naar de waterlichamen. Uit dit oogpunt bieden de wetlands bijzonder 
interessante natuurlijke milieus omdat zij binnen de stroomgebieden bijdragen tot de regeling van de 
waterstromen (bufferfunctie) en sommige soorten verontreinigende stoffen kunnen concentreren, opslagen, 
omzetten, biologisch afbreken of verwijderen (zuiverende functie). Deze maatregel omvat verschillende fasen: 
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wetenschappelijke analyse van het vraagstuk en beoordeling van ervaringen in het buitenland, bepaling van de 
stroomgebieden die zich lenen voor de aanleg van "multifunctionele" wetlands, evaluatie van de beschikbare 
middelen, organisatie van pilotacties. 

Maatregel 0490_02 betreft de wettelijke bepalingen (sectorale voorwaarden) die moeten worden toegepast 
om de instandhouding of het herstel van de ecologische minimale debieten van de oppervlaktewaterlichamen 
te verzekeren wanneer het bereiken van de goede (en zelfs zeer goede) toestand grotendeels van deze 
debieten afhankelijk is. Deze debieten verzekeren de goede werking van de aquatische ecosystemen en de 
mogelijkheid voor de dier- en plantsoorten om hun volledige levenscyclus te doorlopen. In de eerste plaats 
moeten de waterlichamen worden vastgesteld waar de waterwinningen het bereiken van de 
milieudoelstellingen bedreigen en vervolgens de nodige minimale debieten worden bepaald om deze situatie 
te corrigeren. 

7.3.7 Recreatieve activiteiten 

Opmerking: het is moeilijk de om kosten verbonden aan de uitvoering van maatregel 0530_12 (Verbetering van 
de zwemwaterkwaliteit) precies te schatten omdat het aantal zwemzones van het ene jaar op het andere kan 
wijzigen (met toepassing van artikel R.107 van het Waterwetboek, kan de Minister de bestaande lijst van de 
bestaande Waalse zwemzones elk jaar herzien).  

Basismaatregel 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0530_12 D CAWK, 
GP, 
CONT, 
SAO 

Verbetering van de 
zwemwaterkwaliteit 

€ 2 271 000 € 210 000 DGO3 
(DEE) 

Tabel 86: Basismaatregel voor het thema "recreatieve activiteiten" 

Maatregel 0530_12 omvat alle nodige maatregelen voor de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in 
Wallonië: monitoring van hun biologische kwaliteit (intestinale enterokokken, Escherichia coli en 
cyanobacteriën) in het badseizoen, periodieke herziening van hun profielen (inventarisatie van alle 
verontreinigingsbronnen stroomopwaarts van de zwemzone), aanpassing van de beschermingsgebieden, 
beperking van de verontreinigingsbronnen op niveau van de zwemzone en haar stroomopwaartse zone, enz.  

7.3.8 Exploitatie van de strategische waterbronnen 

Basismaatregel 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0650_02 G GAB Nauwere intra-Belgische coördinatie 
op gebied van waterbeheer  

€ 0 € 13 000 DGO3 
(DEE) 

Tabel 87: Basismaatregel voor het thema "exploitatie van de strategische waterbronnen"  

Maatregel 0650_02 bestaat in de uitvoering en versterking van de coördinatieacties tussen de verschillende 
Belgische bevoegde autoriteiten ( de 3 gewesten en de federale Staat) met het oog op een optimaal beheer van 
de waterlichamen. Met het oog op een nauwere intra-Belgische coördinatie, zullen de voorstellen in 
aanmerking worden genomen zoals begin 2015 geformuleerd door de Stuurgroep "Water" van het (Belgisch) 
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM), te weten: 

 op "gewestelijk" intra-Belgisch niveau, de oprichting van een versterkt, beter gestructureerd en formeler 
overlegplatform binnen de Stuurgroep Water van het CCIM. Een Waalse vertegenwoordiger voor de 



Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 154 - 

kaderrichtlijn Water en een Waalse vertegenwoordiger voor de Overstromingsrichtlijn zullen Wallonië 
binnen dit platform vertegenwoordigen; 

 op "lokaal" intra-Belgisch niveau, de oprichting van informele overlegstructuren op niveau van de 
grensoverschrijdende deelstroomgebieden van het Scheldedistrict, naar het voorbeeld van het INTERREG 
Aquadra-project voor het Maasdistrict, door een samenwerking te bevorderen tussen de Waalse 
Riviercontracten en de "Bekkensecretariaten" (secretariaten van de Vlaamse stroomgebieden) met de 
steun van de regionale en provinciale besturen.  

Aanvullende maatregelen 

Code G/D Soort Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0580_02 G CAWK Nuttige toepassing van water 
afkomstig van de diepe geothermie  

€ 50 000 € 0 DGO3 (DEE) 

0590_02 G SIR Verbetering van de kennis over de 
Impact van klimaatverandering op 
het waterbeheer 

€ 70 000 € 0 DGO3 (DEE) 

0640_02 G SAO Uitstippeling van een 
langetermijnstrategie inzake 
communicatie en de sensibilisering 
van alle wateractoren. 

€ 142 000 € 0 DGO3 (DEE) 

0680_12 G RWI Voltooiing en uitvoering van het 
Waalse SRERE (gewestelijk schema 
voor de exploitatie van de 
waterbronnen) 

€ 201 000 000 € 0 SWDE 

Tabel 88: Aanvullende maatregelen voor het thema "exploitatie van de strategische 
waterbronnen" 

 

Maatregel 0580_02 beoogt specifieke wetgevende instrumenten voor de winning van water uit de diepe 
geothermie (gebruik van restwarmte, drinkwaterproductie of industrieel gebruik). Thans exploiteren in de 
streek van Bergen drie diepe putten de diepe watervoerende laag voor de voeding van warmtepompen. Een 
aantal projecten van diepe boringen voor het gebruik van het water via warmtepompen of voor de productie 
van elektrische stroom zijn eveneens gepland. De reflecties zijn al goed gevorderd: zo werden de 
mogelijkheids- en haalbaarheidsstudies al uitgevoerd en een cartografie opgesteld van de gebieden met 
geothermisch potentieel. De maatregel overweegt ook de mogelijkheid van de nuttige toepassing van het 
afgekoelde water (dat momenteel terug in de waterlopen terecht komt) voor de openbare watervoorziening of 
voor andere gebruiken (onder meer voor industrieel gebruik). 

Maatregel 0590_02 beoogt: (i) de voortzetting van de al uitgevoerde studies inzake de impact van 
klimaatverandering op de waterbronnen en de aquatische ecosystemen ((studies gefinancierd door de 
Internationale Scheldecommissie (ISC) de Internationale Maascommissie (IMC), het AWAC, enz.)) om de 
analyse van deze impact nog verder te verfijnen (verandering van de stroomstelsels en van aanvulling van de 
waterlagen, impact op de ecosystemen, hoogwater- of droogtefrequentie, enz.), (ii) voorstelling van 
maatregelen voor een correctief of aangepast beheer (handhaving van ecologische debieten, beperking van de 
lozingen van verontreinigende stoffen, beperking van het gebruik van drinkwater, enz.) en (iii) de uitvoering 
van een verkennende studie om de impact van klimaatverandering volgens verschillende modellen en 
scenario's te beoordelen. Om het onderzoek te oriënteren en de strategieën uit te voeren, berust deze 
maatregel op de verworvenheden van het AMICE-project "The impacts of climate change on the discharges of 
the river Meuse". 

Maatregel 0640_02 beoogt de sensibiliserings- en communicatieacties over het thema van het water bij de 
verschillende betrokken actoren (grote publiek, stakeholders, besturen, enz.) te versterken (inclusief de 
wetgevende ontwikkelingen ter zake en hun toepassing in Wallonië) door gebruik te maken van moderne 
communicatiemedia aangepast aan elke doelgroep (werkcolleges, internetplatform, sociale netwerken, enz.). 
Prioriteit zal worden gegeven aan de evolutie van de toestand van de waterlichamen en aan het 
maatregelenprogramma van de tweede cyclus Beheerplannen 2015-2021. 
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Ten slotte zal maatregel 0680_12 toezien op de voltooiing en uitvoering van het Waalse SRERE (gewestelijk 
schema voor de exploitatie van de waterbronnen). Deze planningstool is bestemd om op bepaalde 
bevoorradingsproblemen van leidingwater te anticiperen en de toegang van de bevolking tot drinkwater te 
garanderen. In dit opzicht voorziet het SRERE in het bijzonder: (i) in een grotere synergie tussen de 
waterproducenten en -distributeurs die in Wallonië en in de buurgewesten actief zijn, (ii) in de uitvoering van 
werken voor de aanvoer en de verbinding tot een netwerk van de bestaande waterleidingen en (iii) de garantie 
van de handhaving van de kwaliteit van het leidingwater. 

7.3.9 Kostenterugwinning 

Naar aanleiding van de fiscale hervorming aangenomen door het programmadecreet van 12/12/201474, zijn de 
maatregelen van de eerste Beheerplannen voor een optimale toepassing van het beginsel van de terugwinning 
van de kosten van de waterdiensten sinds 1 januari 2015 effectief in werking getreden.  

Deze maatregelen zijn toegelicht in hoofdstuk 6 "Economische analyse", in punt 6.2.3 "Fiscale hervorming van 
het waterbeleid in Wallonië".  

Sommige concrete maatregelen inzake het industrieel afvalwater zullen echter maar geleidelijk aan in werking 
treden zoals: 

- het in aanmerking nemen van de ecotoxiciteit bij de berekening van de jaarlijkse heffing op de lozing 
van industrieel afvalwater (coëfficiënt "e" die tussen 2017 en 2019 geleidelijk aan zal worden 
verhoogd) en;  

- de praktische uitvoeringsvoorwaarden betreffende de toekomstige "dienstenovereenkomsten 
industriële waterzuivering" voor de bedrijven die hun afvalwater in een openbaar rioolstelsel lozen dat 
aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Het detail van de berekeningen betreffende het kostenterugwinningspercentage is opgenomen in hoofdstuk 6 
van elk stroomgebiedsdocument. (Gedetailleerde berekeningen zijn ook opgenomen in de begeleidende 
documenten bij de Beheerplannen).  

Basismaatregelen  

Deze maatregelen betreffen financiële instrumenten die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden. Sinds het 
eind van de eerste Beheerplannen zijn die dus effectief van toepassing en blijven van toepassing voor de 
tweede Beheerplannen. Hierna wijzen wij op de belangrijkste wijzigingen ingevoerd door deze maatregelen. 

Titel Operator 

Invoering van een winningsbijdrage gekoppeld aan de milieukosten veroorzaakt door de niet 
tot drinkwater verwerkbare oppervlaktewaterwinningen. 

DGO3 (DEE) 

Herziening van de winningsbijdrage op de niet tot drinkwater verwerkbare 
grondwaterwinningen 

DGO3 (DEE) 

Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake landbouwbedrijven die de oorzaak zijn 
van waterverontreiniging 

DGO3 (DEE) 

Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake de lozing van industrieel afvalwater DGO3 (DEE), SPGE 

Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake de lozing van huishoudelijk afvalwater 
dat niet afkomstig is van de openbare watervoorziening  

DGO3 (DEE), SPGE 

Verhoging van het CVA-tarief op huishoudelijk afvalwater afkomstig van de openbare 
watervoorziening  

DGO3 (DEE), SPGE 

Tabel 89: Basismaatregelen voor het thema "kostenterugwinning" 

 

                                                                 
74

  De maatregelen voor de terugwinning van de kosten voorzien in de eerste Beheerplannen werden door het Waals 
Parlement in het kader van het programmadecreet van 12 december 2014 aangenomen en in het Waterwetboek 
geïntegreerd, in het bijzonder in artikelen D.229, D.252 à D.290 en in bijlagen I tot III van het decreetgevend deel. De 
geconsolideerde versie van het decreetgevend deel van het Waterwetboek is beschikbaar via de volgende link: 
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm  

http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm
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Maatregel betreffende de invoering van een winningsbijdrage gekoppeld aan de milieukosten veroorzaakt 
door de niet tot drinkwater verwerkbare oppervlaktewaterwinningen.  

Vóór de aanneming van de fiscale hervorming voorzag de gewestelijke wetgeving voor dit soort waterwinning 
in geen enkel financieel mechanisme voor de terugwinning van de kosten. Deze winningsbijdrage, in werking 
getreden op 1 januari 2015 (zie artikel D.257 van het decreetgevend deel van het Waterwetboek) voert dus een 
mechanisme in voor de terugwinning van de milieukosten veroorzaakt door deze niet tot drinkwater 
verwerkbare oppervlaktewaterwinningen. 

Herziening van de winningsbijdrage op de niet tot drinkwater verwerkbare grondwaterwinningen 

Deze winningsbijdrage (voormalige heffing) werd sinds het decreet van 30 april 1190 niet verhoogd. De 
hervorming heeft de eenheidstarieven van de bijdrage opwaarts herzien met het oog op een betere 
terugwinning van de milieukosten veroorzaakt door de niet tot drinkwater verwerkbare grondwaterwinningen. 
Deze maatregel is op 1 januari 2015 in werking getreden (zie artikel D.256 van het decreetgevend deel van het 
Waterwetboek). 

Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake landbouwbedrijven die de oorzaak zijn van 
waterverontreiniging 

Deze maatregel beoogt de aanpassing en vereenvoudiging van de toepasselijke fiscale regeling inzake 
waterverontreiniging door de landbouwactiviteiten, onder meer om de naleving te bevorderen van het Waalse 
PGDA-actieprogramma met toepassing van de Nitraatrichtlijn 91/676/EEG). De heffing op afvalwater uit de 
landbouw wordt opgeheven en vervangen door een "heffing op de milieulasten veroorzaakt door de 
landbouwbedrijven" en die tot doel heeft de terugwinning te verzekeren van de milieukosten.  

De totale in aanmerking te nemen milieulast bij de berekening van de heffing is gelijk aan de optelling van de 
door het landbouwbedrijf veroorzaakte milieulast "landbouwhuisdieren" en de milieulast "grond". Het aantal 
landbouwhuisdieren van het landbouwbedrijf wordt dus in de grondslag van de heffing nog in aanmerking 
genomen, maar de landbouwer kan van deze heffing worden vrijgesteld zodra zijn landbouwbedrijf voldoet aan 
de infrastructuurnormen voor de opslag van dierlijk mest afval. ("ACISEE" conformiteitsverklaring). De heffing 
heeft eveneens betrekking op de milieulast "grond" die wordt berekend door de teelt- en 
graslandoppervlakten te vermenigvuldigen met verschillende coëfficiënten die overeenstemmen met het 
gemiddeld stikstofresidu in de bodem, het gemiddeld gebruik van bestrijdingsmiddelen en het erosiepotentieel 
van de teelten en het grasland (zie artikelen D.271 tot D.275 van het decreetgevend deel van het 
Waterwetboek)75.  

Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake de lozing van industrieel afvalwater 

In het kader van deze hervorming werden een aantal submaatregelen aangenomen:  

- Het tarief van de heffing op de lozing van industrieel afvalwater werd op 1 januari 2015 verhoogd van 
€ 8,9242 / VE (vervuilingseenheid) tot € 13 /VE.  

- De berekeningswijze van de vuilvracht werd eveneens herzien. Het gewicht van de metalen nikkel en 
lood in de heffingsformule werd met een factor 10 vermenigvuldigd; deze metalen worden voortaan 
op dezelfde wijze belast als cadmium en kwik.  

- Het in aanmerking nemen van de toxiciteit in de berekening van de jaarlijkse heffing op de lozing van 
industrieel afvalwater wordt ingevoerd door een nieuwe parameter N gekoppeld aan de toxiciteit van 
deze lozingen. Deze parameter zal eveneens de talrijke verontreinigende stoffen in aanmerking nemen 
die in industrieel afvalwater kunnen voorkomen en die thans niet in de berekening van de heffing 
inbegrepen zijn. Deze microverontreinigende stoffen kunnen giftig zijn voor het aquatisch milieu. De 
heffing die vanaf 1 januari 2017 geleidelijk aan in werking zal treden en op 1 januari 2019 volledig 

                                                                 
75

  Deze maatregel ingevoerd door het programmadecreet van 12 december 2014 is op 1 januari 2015 in werking 
getreden en werd vervolgens gewijzigd door het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene 
ontvangstenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2016 (BS 30/12/2015, inwerkingtreding 1 januari 
2016) 
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toepasselijk zal zijn, zal dus meer aangepast en billijker zijn met inachtneming van het beginsel van de 
vervuiler betaalt.  

In 2016 moeten de praktische uitvoeringsbepalingen nog worden bepaald van de toekomstige 
"dienstenovereenkomsten industriële waterzuivering" voor de bedrijven die hun afvalwater in een openbaar 
rioolstelsel lozen dat aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie: deze bedrijven zullen vrijgesteld zijn 
van de heffing op de lozing van industrieel afvalwater wanneer zij met de erkende waterzuiveringsinstelling 
(OAA ) een dienstenovereenkomst sluiten. De kosten voor deze dienstenovereenkomsten waterzuivering zullen 
in tegenstelling tot de heffing fiscaal aftrekbaar zijn. (zie artikelen D.2 en D.260 tot D.266 van het 
decreetgevend deel van het Waterwetboek). 

Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake de lozing van huishoudelijk afvalwater dat niet 
afkomstig is van de openbare watervoorziening  

De lozingen van huishoudelijk afvalwater veroorzaken milieukosten. De heffing op de lozing van huishoudelijk 
afvalwater stelt een mechanisme in voor de terugwinning van de milieukosten en is van toepassing op de 
volumes huishoudelijk afvalwater afkomstig van een niet-openbare watervoorziening (een waterput 
bijvoorbeeld). Sinds 1/1/2003 bedraagt het eenheidstarief van de heffing € 0,5542 /m

3
 geloosd afvalwater. De 

hervorming heeft dit eenheidstarief van de heffing opwaarts herzien dat sinds 1/1/2015 € 1,935/m
3
 bedraagt. 

Deze maatregel heeft tot doel het eenheidstarief van de heffing in overeenstemming te brengen met het 
eenheidstarief van de CVA (reële kostprijs waterzuivering) toepasselijk op het huishoudelijk afvalwater 
afkomstig van de openbare watervoorziening (zie artikel D.267 van het decreetgevend deel van het 
Waterwetboek). 

Verhoging van het CVA-tarief op huishoudelijk afvalwater afkomstig van de openbare watervoorziening  

Deze laatste maatregel beoogt de verhoging van het CVA-tarief op huishoudelijk afvalwater afkomstig van de 
openbare watervoorziening. Sinds 1/7/2014 is de gewestelijke minister van economie de bevoegde autoriteit 
belast met de goedkeuring van de jaarlijkse verhoging van het CVA-tarief. Het CVA-tarief werd verhoogd van 
€ 1,308 /m3 (exclusief btw) in 2010 tot € 1,935 /m3 (exclusief btw) in 2015.  

7.4 Toepassing van het maatregelenprogramma van de eerste cyclus 
Beheerplannen 

De onderstaande tabel geeft de lijst weer van de maatregelen van het eerste maatregelenprogramma die niet 
of gedeeltelijk in het tweede maatregelenprogramma zijn opgenomen. 

Code 
maatregel 

Titel Wat is ervan geworden in 
de 2e Beheerplannen 

0165 Uitvoering van het beginsel van de reële kostprijs van het water  Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0166 Invoering van een gewestelijke bijdrage op de milieukosten 
veroorzaakt door de niet tot drinkwater verwerkbare 
oppervlaktewaterwinningen.  

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0167 Herziening van de winningsbijdrage op de niet tot drinkwater 
verwerkbare grondoppervlaktewaterwinningen  

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0169 Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake 
landbouwbedrijven die de oorzaak zijn van waterverontreiniging  

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0170 Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake de lozing van 
industrieel afvalwater  

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0171 Hervorming van de toepasselijke fiscale regeling inzake de lozing van 
huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van de openbare 

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
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Code 
maatregel 

Titel Wat is ervan geworden in 
de 2e Beheerplannen 

watervoorziening  7.3.9 

0172 Verhoging van het CVA-tarief op huishoudelijk afvalwater afkomstig 
van de openbare watervoorziening  

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0173 Integratie van de financiering van de Service Public d’Assainissement 
autonome (SPAA) op niveau van de CVA  

Opgenomen in 
hoofdstukken 6.2.3 en 
7.3.9 

0204 Zelfcontrole van de IPPC-industrieën  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0410 Toepassing van het decreet over milieuverantwoordelijkheid  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0470 Milieuvergunning voor de landbouwbedrijven  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0530 Sensibilisering voor rationele bemesting  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0560 Aangescherpte controles verbonden aan de conditionaliteit  Maatregel toegepast in 
het SGBP1 

0640 Monitoringgebieden voor risicowaterwinningen  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0660 De doeltreffende agromilieumethoden voor de bescherming van de 
oppervlakte- en grondewaterlichamen aantrekkelijker voorstellen  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0670 Sensibilisering voor goede teeltpraktijken  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0680 Harmonisatie van het bemestingsadvies van de laboratoria  Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

0681 Harmonisatie van de lozingsanalyses door de laboratoria  Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

0700 Risicoanalyse van het niet-bereiken van de goede toestanden en 
beoordeling van de doelmatigheid van het PGDA  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0710 Informatie over de aankoop van minerale meststoffen (FERTIMIN-
project)  

Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

0765 Verplichte bufferstrook van 6 meter langs de waterlopen  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0770 Grasstroken langs de waterlopen; Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0805 Toepassing van de agromilieumethoden die een direct of indirect 
effect hebben op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

0975 Basismaatregelen die onder de federale bevoegdheid vallen 
betreffende het op de markt brengen en het gebruik van agrarische 
en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen (KB 28/02/1994, PRPB, enz.)  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1120 Afbakening van de voor bestrijdingsmiddelen kwetsbare gebieden.  Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

1170 Diagnosecel "bestrijdingsmiddelen -waterwinningen"  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1175 Behandeling en nuttige toepassing van exogene organische stoffen 
(uitvoering van net BWR van 12/01/1995 en van 14/06/2001)  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1280 Verplichting van een controlepiëzometer  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1282 Studie van het aanvullingsvermogen van de grondwaterlagen  Maatregel toegepast in 
het SGBP1 

1290 Terugwinning van bemalingswater (nuttige toepassing)  Beschrijving van de 
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Code 
maatregel 

Titel Wat is ervan geworden in 
de 2e Beheerplannen 

bestaande wetgeving 

1300 Aangescherpte controle van de waterwinningen en straffen bij de 
niet-inachtneming van de gestelde drempels  

Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

1320 Verplichting van een maximaal toegestaan dag- en jaarvolume per 
waterwinning onderworpen aan een vergunning  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1330 Beheer van het piëzometrisch meetnet  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1350 Inventarisatie van de grondwaterwinningen en follow-up van de 
database 10-sous  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1380 Beperking van de waterwinningen wanneer kritieke drempels zijn 
bereikt  

Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

1420 Contingentering van de waterwinningen in deficitaire waterlopen  Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

1460 Inventaris van de obstakels die de vrije vismigratie belemmeren  Maatregel toegepast in 
het 1e Beheerplan 

1490 Overleg inzake werken en coördinatie van de beheerders op de 
waterlopen  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1530 Methodologisch kader voor het beheer van de waterlopen, via 
rivieractieprogramma's door een geïntegreerde en sectorale aanpak  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1730 Afbakening van de preventiegebieden van alle 
drinkwaterwingebieden  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1740 In overeenstemming brengen van de preventiegebieden  Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1750 Controle van de uitgereikte vergunningen in de bestaande en 
toekomstige preventiegebieden  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1835 Maatregelen van het Plan PLUIES die een direct of indirect effect 
hebben op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit  

Zie ORBP 

1850 Aanleg van te overstromen gebieden  Zie ORBP 

1890 Verplichting van bijzondere maatregelen inzake 
exploitatievergunningen voor inrichtingen die onder de SEVESO-
richtlijn vallen  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1960 Sectorale voorwaarden betreffende de opslag van gevaarlijke 
stoffen  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1970 Studie van de toxiciteit van halffabricaten opgeslagen op 
industrieterreinen  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

1980 Inventaris van de accidentele verontreinigingen  Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

1990 Monitoring van het grondwater ter hoogte van de sites met 
aanzienlijke of erkende risico's  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

2060 Karakterisering van de sedimenten in de niet-bevaarbare 
waterlopen  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

2070 Verwijdering van verontreinigde sedimenten in de prioritaire 
gebieden  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

2100 Uitvoering van hydrogeologische studies  Maatregel toegepast in 
het 1e Beheerplan 

2110 Waterwinningquota's voor de deficitaire grondwaterlichamen of met 
een kwantitatief risico  

Niet opgenomen omdat 
niet langer relevant of 
moeilijk uit te voeren 

2120 Studie van de effecten van de stopzetting van de 
mijnbouwactiviteiten  

Beschrijving van de 
bestaande wetgeving 

2140 Ontwatering in de agglomeraties > 10 000 IE Beschrijving van de 
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Code 
maatregel 

Titel Wat is ervan geworden in 
de 2e Beheerplannen 

bestaande wetgeving 

3000 Herziening van het juridisch kader "Waterlopen"  Maatregel toegepast in 
het 1e Beheerplan  

3010 Opleiding en uitwisseling van ervaringen inzake geïntegreerd beheer 
van de waterlopen  

Maatregel toegepast in 
het 1e Beheerplan 

Tabel 90: Maatregelen van het eerste maatregelenprogramma die niet of gedeeltelijk in het 
tweede maatregelenprogramma zijn opgenomen 
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8 Register van de andere programma’s en Beheerplannen 
rond waterbeleid 

Dit hoofdstuk tracht het verband te leggen tussen het Beheerplan en de andere bestaande Waalse 
programma's die direct of indirect verband houden met de instandhouding van de aquatische milieus. 

8.1 Register van de Plannen 

8.1.1 Lucht-Klimaat-Energieplan 

Met de aanneming van het Klimaatdecreet in februari 2014 heeft het Waals Parlement zich verbonden tot de 
voortzetting van een aanpak tot vermindering van de broeikasgassen in Wallonië. Het decreet neemt twee 
tijdgebonden doelstellingen op, een doelstelling op middellange termijn (-30% tussen 1990 en 2020) en een 
doelstelling op lange termijn (- 80% tot - 95% tussen 1990 en 2050).  

Om deze doelstellingen te halen bepaalt het decreet dat de regering om de vijf jaar een Lucht-Klimaat-
Energieplan opstelt dat alle aan te nemen maatregelen opneemt om de emissiebudgetten in acht te nemen. 
Het eerste Lucht-Klimaat-Energieplan zal naar verwachting tot in 2022 van kracht zijn. Dit eerste plan neemt 
maatregelen op voor alle sectoren (residentiële, vervoer-, landbouw-, tertiaire, industriële en afvalsector). 
Behalve de maatregelen voor de terugdringing van de broeikasgassen, neemt dit plan eveneens maatregelen 
op voor de verbeterring van de luchtkwaliteit en voor een zo goed mogelijke aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering. Zo voorziet het Plan onder meer om te anticiperen op en rekening te houden met 
problemen zoals onderstromingsrisico's en meer uitgesproken laagwaterstanden die naar aanleiding van de 
stijging van de temperatuur en de evolutie van de neerslag frequenter zullen zijn in de toekomst.  

Voor meer informatie over het Lucht-Klimaat-Energieplan: http://www.awac.be/ 

8.1.2 Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP) in het verlengde van het Plan 
PLUIES 

De Europese "Overstromingsrichtlijn" (2007/60/EG) omgezet in het Waterwetboek, bepaalt dat de lidstaten 
tegen 22 december 2015 per internationaal stroomgebiedsdistrict (Schelde, Maas, Rijn, Seine) 
Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP) moeten opstellen. Deze beheerplannen zullen in 2015 aan een 
openbaar onderzoek worden onderworpen. 

Deze plannen zullen de lidstaten toelaten doelstellingen te bepalen inzake overstromingsbeheer op basis van 
de kaarten van de overstromingsgebieden en de overstromingsrisico's, door rekening te houden met onder 
meer de kosten en de voordelen van de uit te voeren acties. Deze doelstellingen zullen die van het Plan 
"PLUIES" opnemen dat de Waalse Regering oorspronkelijk in 2003 had gelanceerd en waaraan nieuwe acties 
inzake het beheer en de bestrijding van overstromingen zullen worden toegevoegd. Deze acties zijn het 
resultaat van reflecties gevoerd in rondetafelconferenties waaraan alle betrokken actoren hebben 
deelgenomen, waaruit de nieuwigheid van deze aanpak blijkt. De strategie van het Plan PLUIES dat de 
toepassing beoogt van een aantal transversale en coherente maatregelen gericht op de structurele factoren 
die schade veroorzaken, blijft van toepassing.  

De Overstromingsrisicobeheerplannen omvatten alle aspecten van het overstromingsrisicobeheer door het 
accent te leggen op preventie, bescherming, voorbereiding en reparatie/analyse na de crisis, rekening 
houdend met de kenmerken van het betrokken stroomgebied. De Overstromingsrisicobeheerplannen beogen 
eveneens de bevordering van een duurzamer bodemgebruik, een betere wateropname, alsook een 
gecontroleerde overstroming van sommige gebieden bij hoogwater. 

Voor meer informatie over de ORBP en hun opstelling: http://environnement.wallonie.be/inondations 

http://www.awac.be/
http://environnement.wallonie.be/inondations
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8.1.3 Waterzuiveringsplannen per deelstroomgebied (PASH) 

Elk van de vijftien in Wallonië aangewezen deelstroomgebieden binnen de vier internationale 
stroomgebiedsdistricten (Maas, Schelde, Rijn en Seine) stemt overeen met een Waterzuiveringsplan per 
deelstroomgebied (PASH)  

Deze waterzuiveringsplannen per deelstroomgebied (PASH), opgenomen in het regelgevende deel van het 
Waterwetboek76 en meer specifiek in Afdeling III (Beheer van de antropogene watercyclus) en hoofdstuk VI 
(Algemeen reglement voor de sanering van stedelijk afvalwater – artikelen R.274 tot R.291) werden tussen 
november 2005 en juni 2006 door de Waalse Regering aangenomen. Sindsdien werden in 2013 en 2014 zeven 
van de oorspronkelijke vijftien PASH herzien: de PASH van de Dijle-Gette, Ourthe, Vesder, Samber, Amblève, 
Beneden-Maas en Schelde. De andere PASH zouden binnenkort moeten worden herzien. 

Alle gegevens verzameld bij de opstelling van de plannen en hun herzieningen zijn gebundeld en gecoördineerd 
in een door de SPGE beheerd cartografisch document. 

Het beheer per deelstroomgebied, gecoördineerd door een enkel orgaan, verleent de PASH een grote 
samenhang in de gewestelijke planning voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. 

De PASH nemen drie reglementaire waterzuiveringsstelsels op: 

 het stelsel van de collectieve waterzuivering dat de gebieden kenmerkt waar een rioolstelsel is 
aangelegd (of zal worden aangelegd) dat uitmondt op een bestaand of gepland openbaar 
rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

 het stelsel van de individuele waterzuivering dat de gebieden kenmerkt waar de bewoners individueel 
of in een een kleine groep belast zijn met de zuivering van hun afvalwater;  

 het stelsel van de tijdelijke waterzuivering dat de gebieden kenmerkt waar bijkomend onderzoek 
nodig is om te bepalen of het afvalwater collectief dan wel individueel moet worden gezuiverd. 

Zo bepaalt het Waterwetboek voor de bebouwbare gebieden of voor de woningen die daarbuiten liggen onder 
welk waterzuiveringsstelsel elke woning valt en welke verplichtingen uit elk stelsel voortvloeien. 

Voor meer informatie over de PASH: http://www.spge.be 

8.1.4 Visserij- en hengelbeheerplan 

Het visserij- en hengelbeheer verwijst naar de organisatie van de betrekkingen tussen de vissers, de vissen en 
hun milieu op niveau van het deelstroomgebied. Deze organisatie wordt geregeld door een "visserij- en 
hengelbeheerplan per deelstroomgebied" waarvan er momenteel 15 in Wallonië bestaan, één per 
deelstroomgebied). 

Het visteelt- en visserijbeheerplan per deelstroomgebied omvat: 

1°  de bepaling en ligging van de verschillende visomgevingen binnen het deelstroomgebied (= 
geografisch verspreidingsgebied waar een populatie van de meest representatieve vissoort van 
het niet-antropogene natuurlijk leefmilieu en de meest gevoelige voor de kwaliteit van het milieu 
zijn volledige levenscyclus kan doorlopen); 

2° een algemene diagnose van de biologische, fysisch-chemische, chemische en hydromorfologische 
toestand van de waterlichamen van het deelstroomgebied; 

3° een visserijdiagnose die betrekking heeft op de visbestanden en de werking van de verschillende 
visomgevingen wat betreft het leven van vissen; 

                                                                 
76

  http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html  

http://www.spge.be/
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html
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4° een hengeldiagnose die onder meer betrekking heeft op de adequatie tussen het aanbod en de 
vraag inzake visserij op niveau van het deelstroomgebied of visomgeving; 

5° een algemene evaluatie van de verschillende visomgevingen op basis van de voornoemde 
diagnoses om te wijzen op de vastgestelde storingen en hun oorsprong; 

6° de voorgestelde oriëntatie van het visserijbeheer; 

7° een algemeen actieprogramma, per visomgeving of visbaan, op basis van onder meer de gegevens 
van de diagnose, van de vastgestelde storingen en van de gekozen oriëntatie van het 
visserijbeheer. Het programma wijst de acties aan die essentieel, prioritair en wenselijk worden 
geacht. Voor de acties die essentieel worden geacht, bepaalt het programma de verplichtingen 
van de visrechthouders die dit recht op de betrokken visbanen uitoefenen, alsook hun 
uitvoeringstermijnen; 

8° de lijst van de te nemen reglementaire maatregelen, alsook de aanbevolen beperkingen inzake het 
uitzetten van pootvissen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitreiking van de 
vergunningen. 

De visserij- en hengelbeheerplannen zijn het resultaat van dialoog en overleg tussen de verschillende actoren 
betrokken bij het visserij- en hengelbeheer (visverenigingen, particuliere vissers, oeverbewoners, beheerders 
van waterlopen, enz.) en berusten op een grondige kennis van het milieu. De ambitieuze doelstellingen van 
deze beheerplannen vereisen middelen op lange termijn om te worden bereikt. 

Voor meer informatie over de visserij- en hengelbeheerplannen: 

http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/peche/index.htm 

8.2  Register van de programma’s 

8.2.1 Waals programma voor plattelandsontwikkeling (PwDR) 

Het Waals programma voor plattelandsontwikkeling (PwDR) voor de periode 2014-2020 werd goedgekeurd 
door de Europese Commissie op 20 juli 2015 en vervangt het vorige zevenjarige programma, het PwDR 2007-
2013. 

Dit nieuwe PwDR 2014-2020 voorziet in het behoud van 3 maatregelen gericht tot de landbouwsector op 
milieugebied en met een directe impact op het waterbeheer: 

 Maatregel "Agromilieubetalingen" (vrijwillige maatregel) 

De agromilieu- en klimaatmaatregelen (MAEC) zijn bedoeld om vrijwillige acties voor de 

instandhouding en verbetering van de milieu- en landschapskwaliteit (Biodiversiteit, Water, Bodem, 

Klimaat) in landbouwgebieden aan te moedigen. Waarvan acties die specifiek betrekking hebben op 

het water:  

- de methoden "Met gras bezaaide perceelsranden", "Ingerichte stroken", "Ingerichte percelen" en 

"Milieuvriendelijke gewassen" die toegankelijk zijn voor de teelten en die de bemesting en zelfs 

het gebruik van fytosanitaire producten op de betrokken oppervlakten beperken/afschaffen; 

- de nieuwe methode "Overstroombare weiden" die een tijdelijke wateropname bij hoogwater 

beogen; 

- de methoden "Voederautonomie" (die een gemiddelde veebezetting op het landbouwbedrijf met 

zich meebrengt van minder dan 1,4 GVE/ha of minder dan 1,8 GVE/ha buiten de kwetsbare 

gebieden in de zin van het PGDA III) en "Actieplan voor een milieuvriendelijke landbouw" 

beïnvloeden het productiesysteem van het landbouwbedrijf met een positief effect op de 

waterkwaliteit. 

http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/peche/index.htm
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De verwachte vooruitgang ( feitelijk aantal ha landbouwgrond) via de programmering van de MAEC 
bestemd voor het "Waterbeheer" is aanzienlijk: van 54 230 ha in 2012 tot 92 500 ha tegen 2020. Merk 
op dat de methoden "Natuurlijke weide" en "Weiden met een hoge biologische waarde" eveneens een 
indirect effect hebben op het waterbeheer dat hier niet ingerekend is. 

 Maatregel "Betalingen ten gunste van de biologische landbouw" (vrijwillige maatregel):  

De "biologische" landbouwproductie onderscheidt zich hoofdzakelijk van de zogenaamde 
"traditionele" landbouw door de keuze geen gebruik te maken van synthetische producten (minerale 
meststoffen en fytosanitaire producten). De methode streeft naar een duurzaam evenwicht in de 
gehele productieketen (lucht, water, bodem, planten, dieren en mensen). Zo legt het bestek 
bijvoorbeeld een maximale veebezetting op van 2 GVE/ha wat overeenstemt met 170 kg 
geproduceerde stikstof per hectare en per jaar, of de grenswaarde bepaald door de Europese richtlijn 
91/676/EG (Nitraatrichtlijn). In de praktijk bedraagt de gemiddelde jaarproductie van organische 
stikstof in de Waalse biologische landbouwbedrijven minder dan 100 kg stikstof per hectare en het 
jaarlijks verbruik van minerale stikstof is gedaald van ± 100 kg per hectare (gemiddelde van de 
traditionele landbouw in Wallonië) tot 0 kg. 

Verwacht vooruitgang: van 57 427 ha in 2013 tot 80 000 ha tegen 2020.  

 Maatregel "Betalingen krachtens Natura 2000" (niet-vrijwillige maatregel): 

Deze maatregel voorziet in een compenserende vergoeding voor de landbouwers en boswachters 

gevestigd in een Natura 2000-gebied waar hogere nomen gelden met het oog op de instandhouding 

van de habitats en soorten van communautair belang, met inbegrip van de waterlopen die in deze 

gebieden gelegen zijn.  

De maatregelen verbonden aan het Natura 2000-programma zijn toegelicht in punt 8.2.5 van dit 

hoofdstuk. 

Voor meer informatie over het PwDR: 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473 

8.2.2 NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National) en het Waals programma 
voor pesticidenreductie (PWRP) 

Het actieplan voorgeschreven door de kaderrichtlijn voor een duurzaam gebruik van pesticiden (richtlijn 
2009/128/EG) dat in België de naam "NAPAN" kreeg (kort voor Nationaal Actie Plan d’Action National) omvat 
een reeks maatregelen/acties voor een duurzaam gebruik van pesticiden in België. 

Het NAPAN omvat 4 delen: een federaal programma (FRPP), een Vlaams programma (VDAP), een Brussels 
programma (GPPR-BHG) en het Waals programma voor pesticidenreductie (PWRP). 

Het PWRP, aangenomen door de Waalse Regering op 19/12/2013, bevat voor zijn eerste periode 2013-2017, 
37 gewestelijke en 6 nationale maatregelen (in overleg met de federale autoriteit en met de andere 
deelstaten). Het PWRP is om de 5 jaar herzienbaar. 

De maatregelen zijn ingedeeld in 10 hoofdstukken waarvan een hoofdstuk specifiek gewijd is aan de 
bescherming van het aquatisch milieu en van het voor drinkwater bestemd water en een ander hoofdstuk aan 
de specifieke beschermingsgebieden (bv. waterwingebieden, Natura 2000-gebieden). 

In de eerste SGBH werden voor de bestrijdingsmiddelen (al dan niet voor de landbouw) specifieke maatregelen 
bepaald. Vanaf het moment dat het PWRP een hoofdstuk 5 “Bescherming van het aquatisch milieu” opneemt, 
zullen de maatregelen “bestrijdingsmiddelen” alleen nog in het PWRP worden vermeld en de tweede cyclus 
Beheerplannen zal alleen een verwijzing naar het PWRP opnemen. 

Het PWRP 2013-2017 neemt in hoofdstuk 5 de volgende maatregelen op:  

 algemene toepassing van minimale bufferzones buiten de landbouwgebieden; 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473
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 algemene toepassing van minimale bufferzones in de landbouwgebieden; 

 sensibilisering voor de bescherming van het aquatisch milieu (gebruik van milieuvriendelijke 
gewasbeschermingsmiddelen en risicobeperkende uitvoeringstechnieken); 

 "zero fyto" beheer van de openbare ruimten vanaf 1 juni 2019; 

 aangescherpte beschermingsmaatregelen van de drinkwaterwinningen. 

Voor meer informatie over het PWRP: http://environnement.wallonie.be/pesticides 

8.2.3 Programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw (PGDA) 

Het gevaar voor waterverontreiniging door nitraten afkomstig van de landbouw wordt behandeld in de 
Europese richtlijn 91/676/EG (Nitraatrichtlijn). Deze richtlijn heeft tot belangrijkste doel nitraatconcentraties te 
voorkomen, zowel in het grond- als in het oppervlaktewater om te voldoen aan de drinkbaarheidsnorm van 
50 mg nitraten (NO3)/l en de achteruitgang van de ecosystemen te voorkomen. In Wallonië werd deze richtlijn 
omgezet door het BWR van 10 oktober 2002 dat het programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw 
(PGDA) invoert om vervolgens in Boek II van het Milieuwetboek te worden opgenomen dat het Waterwetboek 
inhoudt. 

Het PGDA bepaalt onder meer het beginsel voor de afbakening van kwetsbare zones, de hoeveelheid 
stikstofproductie per veesoort, de voorwaarden voor de opslag van organische stikstof op de boerderij en op 
de velden, de spreidingsvoorwaarden op landbouwgrond afhankelijk van de weersomstandigheden, van de 
nabijheid van de waterloop en van de helling van de percelen, de toegestane spreidingsperioden en de 
maximale spreidbare hoeveelheden afhankelijk van de bestemming van de landbouwgrond. Het PGDA bepaalt 
ook het principe van het "grondgebondenheidscijfer - GG" dat de verhouding weergeeft tussen de 
stikstofproductie en de hoeveelheid stikstof die overeenkomstig de in het PGDA vastgestelde normen op het 
beschikbare landbouwareaal van het landbouwbedrijf mag worden gespreid (de GG-waarde voor de betrokken 
landbouwbedrijven moet verplicht minder zijn dan 1). Overigens bepaalt het PGDA aanvullende voorwaarden 
voor kwetsbare zones op het gebied van waterverontreiniging door nitraten. 

Met het oog op een betere kwaliteit en bescherming van zijn meest strategische waterbronnen, heeft Wallonië 
beslist (bij MB van 22/11/2012) om zijn kwetsbare zones uit te breiden. Bijgevolg is het aandeel van het 
betrokken Waalse grondgebied gestegen van 42% tot 58% en het aantal betrokken landbouwbedrijven van 
8 756 tot 10 659.  

Om de doelmatigheid van de maatregelen van het PGDA te beoordelen, werden een meetnet voor de 
monitoring van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater (Survey nitrate) en een "Survey surfaces 
agricoles" ingevoerd. De "Survey surfaces agricoles" bepaalt elk jaar de referentiewaarden voor de controles 
van de nog in de bodem aanwezige stikstofresiduen (APL - potentieel uitspoelbare stikstof). Ten slotte werd 
een vzw, Nitrawal, opgericht met als opdracht de landbouwers te begeleiden bij hun overschakeling op een 
beter stikstofbeheer. 

Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te bereiken, heeft de Waalse Regering in juni 2014 een herziening 
van het PGDA goedgekeurd (PGDA III - Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot wijziging van Boek II 
van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de 
landbouw, BS 12/09/2014) met de invoering van dwingender maatregelen en aangescherpte 
controlemechanismen. 

Voor meer informatie over het PGDA: http://www.nitrawal.be/agriculteurs/pgda/ 

De verplichte maatregelen gekoppeld aan het PGDA III zijn uitvoerig beschreven in artikelen R.188 tot R.232 
van het regelgevend deel van het Waalse Waterwetboek (Boek II van het Milieuwetboek, dat het 
Waterwetboek inhoudt):  

http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html) 

http://environnement.wallonie.be/pesticides
http://www.nitrawal.be/agriculteurs/pgda/
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html


Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 166 - 

8.2.4 Investeringsprogramma's van de Société publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) 

Krachtens de beheerovereenkomst ondertekend met de Waalse regering is de SPGE belast met de opmaak en 
uitvoering van de nodige investeringsprogramma’s voor de zuivering van het stedelijk afvalwater en de 
bescherming van de drinkwaterwinningen. 

Inzake de openbare zuivering van stedelijk afvalwater betreffen de programma’s: 

 de uitvoering van installaties voor de opvang en zuivering van stedelijk afvalwater (rioolstelsel, 
collectoren, rioolwaterzuiveringsinstallaties); 

 de exploitatie en verbetering van de werking van de zuiveringsinstallaties. 

Zo werd sinds de oprichting van de SPGE in 2000, 2,8 miljard € geïnvesteerd in bouwplaatsen voor 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren of riolering. 

Inzake waterzuivering werd overeenkomstig de richtlijn 91/271/EEG prioriteit gegeven aan de waterzuivering 
van agglomeraties van 2 000 IE en meer. De SPGE heeft echter ook aanzienlijke investeringen uitgevoerd in 
prioritaire milieugebieden zoals de zwemzones, de beschermingsgebieden rond de waterwingebieden of nog 
de Natura 2000-gebieden (met populaties parelmosselen). 

Via de programma’s voor de bescherming van de waterwingebieden, financiert en verzekert de SPGE ook de 
bescherming van de drinkwaterwinplaatsen. Het betreft hoofdzakelijk: 

 rond de waterwinplaatsen een preventieperimeter te bepalen en bepaalde antropogene activiteiten 
binnen die perimeter te reguleren; 

 bij de particulieren die binnen deze perimeter wonen bepaalde uitrustingen te installeren 
(dubbelwandige stookolietank, systemen voor de afvoer van afvalwater, enz. ). 

Voor de periode 2000-2014 werd aan de programma’s voor de bescherming van de waterwinplaatsen een 
budget toegewezen van 150 miljoen €. 

Voor meer informatie over de investeringsprogramma’s van de SPGE: http://www.spge.be 

8.2.5 Natura 2000-programma 

Het Natura 2000 netwerk is het resultaat van twee Europese richtlijnen, de “Vogelrichtlijn” (1979) en de 
“Habitatrichtlijn” (1992). Deze twee richtlijnen beogen de instandhouding van een aantal habitats en soorten 
die bedreigd zijn of representatief zijn voor de biodiversiteit in Europa. 

Voor Wallonië betreft dat een dertigtal soorten en een veertigtal habitats waarvan sommige direct verband 
houden met de waterbronnen (wetlands, visvogels, enz.). Om een goede instandhouding te verzekeren, 
moeten de lidstaten een aantal gebieden (Natura 2000-gebieden) aanwijzen waarin preventieve maatregelen 
en beheer- of herstelmaatregelen moeten worden genomen. In 2002 heeft de Waalse regering ongeveer 
220.000 ha Natura 2000-gebieden aangewezen, wat ongeveer 13 % van het gewestelijk grondgebied 
vertegenwoordigt. De werkzaamheden voor het in kaart brengen en de beoordeling van de staat van 
instandhouding zijn aan de gang. De voorontwerpen van besluit voor de aanwijzing van de 240 gebieden 
werden eind 2012 aan een openbaar onderzoek onderworpen. Eind 2014 hadden 59 gebieden een geldig 
aanwijzingsbesluit; half 2015 werd voor 32 gebieden een aanwijzingsbesluit aangenomen. In 2016 is de 
aanneming gepland van 149 gebieden. 

Voor meer informatie over het Natura 2000-programma: http://natura2000.wallonie.be 

http://www.spge.be/
http://natura2000.wallonie.be/
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8.2.6 LIFE-programma 

De Europese LIFE-fondsen (het financieringsinstrument voor het milieu) zijn financieringsinstrumenten voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het gemeenschappelijk milieu- en natuurbeleid in ruime zin. Ze bestaan uit drie 
thematische luiken: LIFE-Natuur, LIFE-Milieu en LIFE Derde landen. Sinds 2007 hebben deze fondsen een 
andere naam gekregen (LIFE+) maar de financieringsmechanismen zijn nagenoeg onveranderd gebleven. 

Concreet omvatten de LIFE-Natuurprogramma's projecten die tot doel hebben in Natura 2000-gebieden de 
habitats en soorten te herstellen bedoeld door de "Vogel-" en "Habitatrichtlijn". In Wallonië heeft het LIFE-
programma (LIFE otters, LIFE parelmosselen en LIFE Boven-Maas, enz.) een direct positieve impact op het 
herstel van de aquatische milieus, onder meer via de verbetering en instandhouding op lange termijn van de 
habitats van de betrokken soorten. De projecten voor het herstel van veengebieden (LIFE Tourbières in Saint-
Hubert, LIFE Croix-Scaille, LIFE Plateau des Tailles, LIFE Hoge Venen) dragen eveneens bij bij tot een 
opmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit in die gebieden. 

Voor meer informatie over LIFE-projecten: http://biodiversite.wallonie.be/fr/projets-life.html?IDC=3260  

8.2.7 Actieprogramma’s van de Riviercontracten 

De actieprogramma’s van de Riviercontracten berusten op een protocolakkoord tussen alle publieke en private 
actoren betrokken bij het beheer van de waterlopen binnen een bepaald deelstroomgebied. De doelstellingen 
van het protocol beogen de veelvoudige functies en gebruiken van de waterlopen, van hun oevers en van de 
waterbronnen van het deelstroomgebied in overeenstemming te brengen. Het Riviercontract verbindt zijn 
ondertekenaars, elk binnen het kader van zijn verantwoordelijkheden, om binnen een redelijke termijn 
bepaalde doelstellingen te bereiken en uit te voeren. 

In het kader van de actieprogramma's 2014 tot 2016 hebben de 13 lopende Riviercontracten in Wallonië meer 
dan 850 verschillende actoren rond een ambitieus project geschaard, gedreven door meer dan 8 000 acties 
voor de bescherming, het herstel en de opwaardering van de Waalse waterbronnen.  

Een van de opdrachten van de Riviercontracten bestaat erin hun partners aan te moedigen zich in te zetten 
voor acties in lijn met de doelstelling de goede toestand te bereiken van de waterlichamen zoals bedoeld door 
de kaderrichtlijn Water. Zo worden tegen eind 2016 op lokaal niveau niet minder dan 4 000 acties 
geprogrammeerd die direct met deze doelstelling overeenstemmen. 

Voor meer informatie over de Riviercontracten in Wallonië: http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere 

8.2.8 Actieprogramma's Rivieren via een geïntegreerde en gesegmenteerde 
aanpak (PARIS) 

De PARIS positioneren zich op het raakvlak van de SGBP en de ORBP en detailleren op niveau van het segment 
van de waterloop (homogene beheereenheid met een lengte van enkele honderd meters tot enkele km) alle 
maatregelen van deze plannen en die betrekking hebben op de hydromorfologie van de waterloop 
(hoofdzakelijk het zomerbed en de oevers en bijkomend het winterbed). In een eerste fase betreft de 
segmentatie van het Waalse waterwegennet en de PARIS alle Waalse openbare waterlopen, al dan niet 
bevaarbaar (lengte van 13 000 km opgedeeld in 6 200 segmenten), met uitzondering van de niet-ingedeelde 
waterlopen (niet opgenomen in de waterlichamen). 

De beheerder van de waterloop77 zal voor elk waterloopsegment waarmee hij belast is de aanwezige 
uitdagingen moeten vaststellen en hiërarchisch indelen ( 4 categorieën: bescherming tegen overstromingen, 
milieubescherming, economie, sociaal-cultureel), de beheerdoelstellingen bepalen en een actieprogramma 

                                                                 
77

  SPW-DGO2 voor de bevaarbare waterlopen, SPW-DGO3 voor de niet-bevaarbare waterlopen van 1e categorie, 
Provinciale technische diensten voor de niet-bevaarbare waterlopen van 2e categorie, Gemeenten voor de niet-
bevaarbare waterlopen van 3e categorie, wateringen. 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/projets-life.html?IDC=3260
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
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opstellen voor de 6 jaar van de looptijd van de PARIS dat op één lijn zit met de SGBP en de ORBP en dezelfde 
doelstellingen als deze 2 plannen nastreeft. 

In 2015 werd een app ontwikkeld voor de opstelling en follow-up van de PARIS door de beheerders, de 
goedkeuring van de oorspronkelijke PARIS door een te bepalen overleginstantie, de raadpleging door het grote 
publiek, en niet te vergeten de extractie van statistieken over het geïntegreerd beheer van de waterlopen 
(reporting). 

8.3 Andere Plannen en Programma's 

Let wel dat ook andere in Wallonië aangenomen Plannen en Programma’s verband houden (soms meer 
indirect) met het beheer van de waterbronnen. De onderstaande tabel geeft deze plannen en programma’s 
weer. 

Titel Weblink 

Randvoorwaarden voor de 
rechtstreekse steun aan de landbouw 
(hervorming van het GLB) 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/SPW_N
OTICE_2015_Volet_2f.pdf (« Conditionnalité en Wallonie » p 37 
tot p 52) 

De gemeentelijke instrumenten voor 
ruimtelijke ordening 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/dau/pages/at/ATLoc
01.asp 

Actieplannen van de Waalse strategie 
voor duurzame ontwikkeling (SWDD) 

http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-
durable-en-wallonie#strategie 

Marshall-plan 4.0 http://www.wallonie.be/fr/Plan-marshall/ 

Waals afvalplan – 2010 

(Waals afvalplan – 2020 in 
voorbereiding) 

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/index.htm  

http://environnement.wallonie.be/owd/dossiers/horizon2010.htm 

Gemeentelijke 
natuurontwikkelingsplannen (PCDN) 

http://environnement.wallonie.be/dnf/PCDN 

Beheerplannen van natuurparken http://www.fpnw.be 

Sectorplannen http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS.html 

Het gewestelijk ruimtelijk 
ontwikkelingsplan (SDER) 

http://SDER.Wallonie.be 

Nationale biodiversiteitsstrategie http://biodiversite.wallonie.be/ 

 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/dau/pages/at/ATLoc01.asp
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/dau/pages/at/ATLoc01.asp
http://www.wallonie.be/fr/plan-marshall/
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/index.htm
http://environnement.wallonie.be/owd/dossiers/horizon2010.htm
http://environnement.wallonie.be/dnf/PCDN
http://www.fpnw.be/
http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS.html
http://sder.wallonie.be/
http://biodiversite.wallonie.be/
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9 Samenvatting van de maatregelen inzake voorlichting en 
raadpleging van het publiek, de resultaten daarvan en de 
dienovereenkomstige wijzigingen van de Beheerplannen 

Om de actieve betrokkenheid van alle betrokken partijen aan te moedigen, bepaalt de kaderrichtlijn Water dat 
het publiek in de verschillende fasen van de uitvoering van de richtlijn gedurende een periode van minstens 6 
maanden moet worden geraadpleegd om over de verschillende ontwerpdocumenten zijn schriftelijke 
opmerkingen te formuleren. 

De verschillende raadplegingen van het publiek bepaald door de richtlijn hebben in het Waals Milieuwetboek, 
dat het Waterwetboek inhoudt, de vorm aangenomen van opeenvolgende openbare onderzoeken. 

Juridische context  

Artikelen D.26 tot D.28 van het Waterwetboek (BS 12/04/2005 – err. 21.06.2005) dat artikel 14 van richtlijn 
2000/60/EG omzet in Waals recht, bepalen dat de tweede cyclus Beheerplannen de volgende elementen aan 
een openbaar moeten moet onderwerpen; 

 vóór 22 december 2013, het tijdschema en werkprogramma voor de opstelling van het beheerplan 
voor elk Waals stroomgebied (gekoppeld aan de 4 internationale stroomgebiedsdistricten van de 
Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine); 

 vóór 22 december 2014, een tussentijds overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties die in elk 
Waals stroomgebied zijn vastgesteld; 

 vóór 22 december 2015, een ontwerpbeheerplan en een ontwerp van maatregelenprogramma voor 
elk Waals stroomgebied. 

9.1 Openbare onderzoeken in het kader van de eerste cyclus 
Beheerplannen (2006 - 2013) 

Van 1 januari tot 30 juni 2006 werd een openbaar onderzoek georganiseerd over (i) het tijdschema en 
werkprogramma voor de opstelling van de Beheerplannen, en (ii) het tussentijds overzicht van de belangrijke 
waterbeheerkwesties.  

Vervolgens werd van 16 juni 2008 tot 15 december 2009 een informele raadpleging georganiseerd tot 
voorbereiding van het tweede openbaar onderzoek. Naar aanleiding hiervan konden de ontwerpen van 
maatregelenprogramma's worden gepreciseerd en de voorontwerpen van Beheerplannen worden aangevuld. 

Ten slotte werd van 11 januari 2012 tot 18 januari 2013 een tweede openbaar onderzoek georganiseerd. Dit 
openbaar onderzoek had betrekking op de ontwerpen van de Stroomgebiedbeheerplannen (waarin de 
maatregelenprogramma's zijn opgenomen) en op het Milieueffectenrapport overeenkomstig Boek I van het 
Milieuwetboek.  

De resultaten van deze verschillende openbare onderzoeken zijn ter inzage beschikbaar op de website 
eau.wallonie.be. 

http://eau.wallonie.be/
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9.2 Openbare onderzoeken in het kader van de tweede cyclus 
Beheerplannen 

9.2.1 Eerste openbaar onderzoek (2013-2014) 

9.2.1.1  OR GANI SA TI E VA N HE T E ER S TE OP ENBA AR  ONDE R ZOE K  

De Waalse regering is de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water in Wallonië. Op 11 
juli 2013 heeft de Waalse Regering beslist om de twee eerste onderzoeken bepaald in artikelen D. 26 en D. 27 
van het Waterwetboek in één enkel openbaar onderzoek van zes maanden te groeperen, van 16 september 
2013 tot 17 maart 2014. 

Dit openbaar onderzoek werd georganiseerd met inachtneming van de bepalingen van de Europese wetgeving 
(Art. 14, §1, (a) en (b) van de richtlijn 2000/60/CE) en van de Waalse wetgeving (Art. D. 26 en D. 27 van Boek II 
van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt). 

Dit openbaar onderzoek had betrekking op enerzijds het tijdschema en werkprogramma voor de opstelling van 
de Beheersplannen en anderzijds op het tussentijds overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties (of 
uitdagingen) die in Wallonië zijn vastgesteld. 

Een brochure met deze verschillende documenten werd ter advies aan het publiek en de institutionele actoren 
voorgelegd. 

De belangrijkste uitdagingen die in de waterbeheerkwesties in aanmerking zijn genomen: 

 de belangrijke beheerkwesties geformuleerd in 2006 betreffende diverse problemen die nog altijd 
actueel zijn; 

 de feedback en reacties geformuleerd door de burgers en de publieke en private instellingen in het 
kader van het openbaar onderzoek (2012/2013) over de maatregelenprogramma's van de eerste 
Beheerplannen; 

 de vaststellingen getrokken uit de analyses van de inventarisaties en van de toestand van het Waalse 
milieu (2013) in de verschillende stroomgebiedsdistricten. 

 de uitdagingen verbonden aan de recentelijk omgezette richtlijnen (MKN-richtlijn, richtlijn industriële 
emissies, pesticidenrichtlijn). 

Bij de opstelling van de Beheerplannen 2015/2021 werden 11 belangrijke kwesties/uitdagingen vastgesteld: 

 uitdaging 1: Diffuse verontreinigen: bevordering van praktijken die de instandhouding beogen van de 
waterbronnen en aquatische milieus; 

 uitdaging 2: Afvalwaterbeheer: beheerste lozingen en nieuwe zuiveringsprioriteiten; 

 uitdaging 3: Verwijdering van milieubedreigende verontreinigende stoffen; 

 uitdaging 4: Instandhouding en herstel van de aquatische milieus; 

 uitdaging 5: In aanmerking nemen van de effecten van klimaatverandering; 

 uitdaging 6: Beheer van de overstromingsrisico's; 

 uitdaging 7: Exploitatie en bescherming van de strategische waterbronnen; 

 uitdaging 8: Versterking van de interregionale en internationale samenwerking; 

 uitdaging 9: Sensibilisering en een betere informatie van het grote publiek en de lokale 
verantwoordelijken ; 

 uitdaging 10: Overeenstemming van de ontwikkeling van hernieuwbare waterenergiebronnen en de 
bescherming van de aquatische milieus; 



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 171 - 

 uitdaging 11: Een beheerste waterkostprijs en billijke bijdragen voor een duurzame financiering van 
het waterbeheer. 

De buurlanden en -regio's waarvan het grondgebied deel uitmaakt van de internationale 
stroomgebiedsdistricten van de Schelde, de Maas, de Rijn en de Seine werden overeenkomstig het 
Waterwetboek geraadpleegd en kregen de documenten ter advies voorgelegd. 

9.2.1.2  RESU L TAT EN  

Het grote publiek en de institutionele actoren hebben 1 471 opmerkingen geformuleerd op de documenten die 
hun ter advies werden voorgelegd.  

Afhankelijk van de verschillende belangrijke kwesties/uitdagingen werden deze opmerkingen als volgt 
ingedeeld: 

 

Figuur 27:  Verdeling van de ontvangen commentaren naargelang de verschillende belangrijke 
kwesties/uitdagingen  

9.2.1.3  IN AANM ER K ING NE ME N V AN DE R ESU LT AT EN  

Wijzigingen met betrekking tot de vorm en de inhoud van de brochure werden in de nieuwe versie van de 
brochure in aanmerking genomen. 

Uit de analyse van de reacties op het tijdschema en het werkprogramma blijkt dat hier geen wijzigingen nodig 
zijn.  

De overige ontvangen commentaren hadden grotendeels betrekking op voorstellen van maatregelen. Deze 
commentaren werden met de nodige aandacht behandeld en geanalyseerd maar vereisten in dit stadium geen 
antwoord/reactie omdat dit onderzoek niet op het eigenlijke maatregelenprogramma betrekking had. Het 
maatregelenprogramma zal het voorwerp zijn van het tweede openbaar onderzoek (2015). 

De brochure zoals gewijzigd naar aanleiding van de ontvangen reacties uit het eerste openbaar onderzoek, 
werd op 27 november 2014 door de Waalse Regering goedgekeurd en bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 15 januari 2015. De brochure kan eveneens worden gedownload op de website eau.wallonie.be. 
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9.2.2 Tweede openbaar onderzoek (2015) over de ontwerpen van de tweede 
Beheerplannen 

9.2.2.1  OR GANI SA TI E VA N HE T T WEED E OP E NBAAR  O NDE R ZOE K  

JURIDISCH KADER 

 Europese wetgeving: Art. 14, §1, (c) van de richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (hierna KRW) en de richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's; 

 Waalse wetgeving: Art. D.29 tot D.29-28 en D.52 e.v. van Boek I van het Milieuwetboek en art. D. 28 
tot D.29 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. 

ORGANISATIE VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK 

Bij beslissing van 23 april 2015 heeft de Waalse Regering de ontwerpen van de tweede 
Stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd (waarin de maatregelenprogramma's zijn opgenomen). Zij heeft de 
Minister van Leefmilieu belast om voor deze ontwerpplannen een openbaar onderzoek van 6 maanden te 
organiseren (met de raadpleging van de verschillende betrokken instanties en actoren) en haar vervolgens de 
definitieve plannen voor te leggen.  

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 1 juni 2015 tot 8 januari 2016. 

Behalve de bekendmaking van een bericht in het Belgisch staatsblad van 21 mei 2015 (erratum van 27 mei 
2015), werd het openbaar onderzoek in elke gemeente aangekondigd via aanplakking, via een bericht op de 
website van de gemeente en via advertenties in dagbladen. Het onderzoek werd ook bekendgemaakt in alle 
Riviercontracten en in 3 dagbladen waarvan één Duitstalig.  

Het onderzoek werd eveneens online geplaatst op de website "http://environnement.wallonie.be" en op de 
KRW-specifieke website "http://eau.wallonie.be".  

DOCUMENTEN ONDERWORPEN AAN HET OPENBAAR ONDERZOEK 

Het dossier van de documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek bevat de ontwerpen van de 
tweede Beheerplannen die de milieudoelstellingen per waterlichaam (oppervlakte- en grondwaterlichamen) en 
de maatregelenprogramma's per stroomdistrict opnemen. Het milieueffectenrapport werd eveneens aan dit 
dossier toegevoegd. 

Deze documenten zijn onderbouwd met andere technische en illustratieve dragers (kaarten, steekkaarten 
betreffende de karakterisering van de waterlichamen, steekkaarten betreffende de maatregelen, enz.) die de 
betrokken overleginstanties en oordeelkundige burgers toelaten de documenten grondig te beoordelen. Een 
samenvattende brochure, bestemd voor het grote publiek, werd opgesteld om de gepubliceerde informatie zo 
veel mogelijk te vereenvoudigen. 

Deze verschillende documenten werden in elke Waalse gemeente en in de verschillende Riviercontracten in 
papieren en/of elektronische versie ter beschikking gesteld van het publiek en waren eveneens beschikbaar op 
de website "http://eau.wallonie.be". 

Behalve het onderzoek bestemd voor het grote publiek werden ook de institutionele actoren geraadpleegd 
zoals bedoeld in artikel D. 28, § 4 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt 
(gemeenten van het Waalse stroomgebied, AQUAWAL, de Waalse Milieuraad voor Duurzame ontwikkeling 
(CWEDD), de Société publique de gestion de l'eau (SPGE), de Wateradviescommissie (CCE), de Gewestelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (CRAT), de Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud, het Comité voor 
watercontrole, de Waalse Hoge Visraad, het Visbeheerscomité), alsook de belangrijkste sociaal-economische 
actoren en de milieubeschermingsverenigingen. 

http://eau.wallonie.be/
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De buurlanden en -regio's waarvan het grondgebied deel uitmaakt van de internationale 
stroomgebiedsdistricten van de Schelde, de Maas, de Rijn en de Seine werden overeenkomstig het 
Waterwetboek geraadpleegd en kregen de documenten ter advies voorgelegd. 

De commentaren en de amendementen op deze verschillende ontwerpdocumenten en van het 
milieueffectenrapport konden via verschillende kanalen worden ingediend:  

 via het formulier op de website http://eau.wallonie.be, 

 per e-mail: eau@spw.wallonie.be, 

 per post: DGO3/DESu, 15 Avenue Prince de Liège, 5100 Jambes, 

 via de gemeenten, de Riviercontracten, enz. 

9.2.2.2  RESU L TAT EN EN IN TEGR A T IE V AN DE COM ME N TA R EN I N DE BEH EER P LAN NEN :  

Het grote publiek en de institutionele actoren (Adviescommissies, Riviercontracten, gemeenten, gewestelijke 
en buitenlandse instanties, sectorverenigingen, enz.) hebben de mogelijkheid gekregen hun commentaren te 
formuleren op de ontwerpen van de Beheerplannen en op het milieueffectenrapport.  

Zo werden 1 201 commentaren ontvangen waarvan 68% als relevant werd geacht.  

De meerderheid van de commentaren (78,1% samengevoegd) zijn afkomstig van de diverse Waalse instanties 
en van de gemeenten. Het samengevoegd resultaat van 21,9% omvat de commentaren die grotendeels 
afkomstig zijn van verenigingen (15,9%) en particulieren (4,8%) met een aandeel van niet-Waalse verenigingen 
van minder dan 1%. 

 

Figuur 28:  Verdeling van de ontvangen commentaren naargelang hun oorsprong 
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Ingedeeld op basis van de hoofdstukken van de Beheerplannen, blijkt dat behalve de zeer weinige 
amendementen betreffende aan te brengen correcties/aanpassingen aan de inhoud van de documenten 
onderworpen aan het openbaar onderzoek, de reacties grotendeels betrekking hebben op het 
maatregelenprogramma (39,6%), de toestand en de doelstellingen van de waterlichamen (18,2%) en de 
economische analyse (11,9%) 

 

Figuur 29: Verdeling van de commentaren naargelang de hoofdstukken van de Beheerplannen 

Bij ontvangst van de adviezen, heeft de Administratie elke opmerking/commentaar geanalyseerd en, wanneer 
als "relevant" beoordeeld, in de volgende categorieën ingedeeld:  

 basisopdracht ((is niet afhankelijk van een specifieke deadline en wordt (of zal worden) uitgevoerd in 
het kader van de traditionele opdrachten van de Administratie));  

 termijnverlenging tot de derde cyclus Beheerplannen; 

 geïntegreerd in de huidige Beheerplannen; 

 overige (gunstig advies over de plannen, loutere vaststellingen, voorstellen die niet direct betrekking 
hebben op het Gewest, voorstellen waarvan de haalbaarheid tijdens de uitvoeringsfase van de 
huidige Beheerplannen moet worden beoordeeld, onaangepaste commentaren of die geen wijziging 
van de Beheerplannen vereisen, niet relevant geachte commentaren, commentaren die geen verband 
houden met de Beheerplannen) 
 

Een aantal opmerkingen / commentaren / verzoeken met een meer algemeen en politiek bereik (37,6% van de 
ontvangen commentaren) werden in overleg met de Minister van Leefmilieu overlegd. Meer dan 44 % van deze 
commentaren, voorgelegd aan het oordeel van de Minister, betrof het gebrek aan ambitie van de plannen 
(19%), de prioritering van de RWZI (14%) en voorstellen van maatregelen (11%). Deze commentaren werden, 
achteraf, herverdeeld in de soorten beslissingen opgesteld door de Administratie en hierna samengevat: 

Soort beslissing/actie 

Basisopdracht 1,7% 
Geïntegreerd in de SGBP2 10,6% 
Termijnverlenging tot de SGBP3 14,6% 
Overige 73,1% 

Tabel 91: Verdeling van de commentaren naargelang het soort beslissing dat eraan werd 
toegekend 
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WIJZIGINGEN AAN DE BEHEERPLANNEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTVANGEN COMMENTAREN 

De relevante en objectieve amendementen betreffende de verschillende documenten die betrekking hadden 
op de vorm werden in de definitieve versies van de documenten direct in aanmerking genomen. Hetzelfde 
geldt voor recurrente en relevant geachte voorstellen met betrekking tot de inhoud van de documenten en 
bijlagen (inclusief de online documenten).  

Alle objectieve verzoeken tot opheldering en/of precisering van bepaalde paragrafen of correcties van 
fouten/onduidelijkheden opgemerkt door de respondenten, werden behandeld.  

De commentaren met betrekking tot specifieke situaties (verzoeken van informatie, premies, klachten, lokale 
problemen, enz.) die beschouwd werden als "buiten context" of die geen wijziging van de Beheerplannen of de 
bijlagen vereisten, werden toch behandeld voor een eventuele follow-up door de betrokken bevoegde 
besturen. 

Gelet op het dwingend karakter van de termijnen voor de mededeling van de tweede Beheerplannen aan de 
Europese Commissie, en eveneens gelet op het aantal ontvangen relevante voorstellen die in termen van 
doelmatigheid en uitvoeringskosten een diepgaander studie vereisen alsook een voorafgaande 
beleidsgoedkeuring, kan 14,6% van de commentaren/voorstellen van maatregelen in de huidige 
Beheerplannen niet in aanmerking worden genomen en zullen aan een werkgroep worden voorgelegd met het 
oog op hun integratie in de derde Beheerplannen. 



Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 176 - 

10 Lijst van de bevoegde autoriteiten 

Wallonië heeft de kaderrichtlijn Water omgezet bij decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het 
Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en bij decreet van 13 oktober 2011 houdende wijziging van 
Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. De kaderrichtlijn Water werd eveneens 
omgezet bij besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat 
het Waterwetboek inhoudt, bij besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2011 tot wijziging van Boek II 
van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en bij besluit van de Waalse Regering van 13 september 
2012 betreffende de identificatie, de karakterisering en de vaststelling van de ecologische toestandsdrempels 
die van toepassing zijn op de oppervlaktewaterlichamen en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat 
het Waterwetboek inhoudt. 

De kaderrichtlijn Water werd dus volledig in het Waalse Waterwetboek omgezet. Het decreetgevend deel van 
het waterwetboek (gebaseerd op de door het Waals Parlement aangenomen decreten) is beschikbaar op 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004052712&table_name=wet 
en het regelgevend deel (gebaseerd op de besluiten van de Waalse Regering) is beschikbaar 
ophttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005030348&table_name=we
t. 

Met het oog op de toepassing van de bepalingen van de kaderrichtlijn binnen elk internationaal 
stroomgebiedsdistrict (ISGD), heeft Wallonië voor het Waals deel van deze districten (Schelde, Maas, Rijn, 
Seine) de bevoegde autoriteiten aangesteld. 

10.1 Naam, adres et rechtsvorm van de bevoegde autoriteit 

In België draagt de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in haar artikel artikel 6, 
§1, II de algemene bevoegdheid voor het milieubeleid en, meer bepaald, voor het waterbeleid over aan de 
gewesten. Op beleidsniveau is Wallonië vertegenwoordigd door de Waalse Regering. 

De Waalse Regering vervult voor elk Waals stroomgebied de opdrachten toegewezen aan de 
stroomgebiedsoverheid. De opdrachten betreffende de uitvoering van de kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) 
en, meer specifiek, de opstelling van de Beheerplannen en de rapportering aan de Europese Commissie, 
worden uitgevoerd door het bevoegd functioneel bestuur dat onder de Waalse Regering ressorteert: de 
Waalse Overheidsdienst (SPW), Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en 
Leefmilieu, en Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen. 

De Guide des Institutions wallonnes (http://www.wallonie.be/fr/guide/guide-services/1133) neemt de lijst op 
van de bevoegdheden van de Waalse Administratie (Waalse Overheidsdienst, SPW) en van de instellingen van 
openbaar nut (SPGE, SWDE, enz.). De interne organisatie van de Waalse Regering (zittingsperiode juli 2014 - 
juni 2019) kan worden geraadpleegd op de website http://gouvernement.wallonie.be. De Waalse wetgeving 
kan op de volgende websites worden geraadpleegd: voor de milieuwetgeving, de Guide juridique 
environnemental de Wallonie (de Waalse juridische milieugids: 
http://environnement.wallonie.be/aerw/dgrne/index.htm of, voor Waalse recht in het algemeen: 
https://wallex.wallonie.be. 

  

http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html
http://www.wallonie.be/fr/guide/guide-services/1133
http://gouvernement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/aerw/dgrne/index.htm
https://wallex.wallonie.be/
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Gedetailleerde gegevens van de bevoegde autoriteiten:  

 Gegevens 

Naam Waalse Overheidsdienst,  
Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu 
Acroniem: SPW - DGO3 

Adres  Avenue Prince de Liège 15  
5100 NAMEN (Jambes) 
België  

Website  http://environnement.wallonie.be  

Aanvullende 
gegevens  

Contactpersoon: De heer Brieuc QUEVY 
Functie: Directeur-generaal  
E-mail: brieuc.quevy@spw.wallonie.be  
Telefoon: +32 (0)81 33 61 60 

 Gegevens 

Naam  Waalse Overheidsdienst  
Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen 
Acroniem: SPW - DGO2 

Adres  Boulevard du Nord 8  
5000 NAMEN 
België 

Website  http://voies-hydrauliques.wallonie.be  

Aanvullende 
gegevens  

Contactpersoon: De heer Yvon LOYAERTS 
Functie: Directeur-generaal 
E-mail: yvon.loyaerts@spw.wallonie.be  
Telefoon: +32 (0)81 77 26 90 

Tabel 92:  Waalse bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water  

10.2 Verdeling van het Waalse grondgebied in 
stroomgebiedsdistricten 

Het Waalse grondgebied telt 4 internationale stroomgebiedsdistricten (ISGD):  

 Het Scheldedistrict; 

 Het Maasdistrict; 

 Het Rijndistrict; 

 Het Seinedistrict; 

http://environnement.wallonie.be/
mailto:brieuc.quevy@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/
mailto:yvon.loyaerts@spw.wallonie.be
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Figuur 30:  Ligging van de vier Waalse delen (in lichtblauw) van de internationale 
stroomgebiedsdistricten van de Schelde, de Maas, de Rijn en de Seine (gescheiden door 
de roze lijnen)  

Deze vier stroomgebiedsdistricten zijn op hun beurt samengesteld uit vijftien deelstroomgebieden, 33 
grondwaterlichamen en 354 oppervlaktewaterlichamen. 

 

Figuur 31: De 4 stroomgebiedsdistricten en de 15 Waalse deelstroomgebieden 

 

OISE 
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10.3 Verantwoordelijkheden 

De bevoegde overheid van Wallonië vervult haar opdrachten in de 4 Waalse delen van de internationale 
stroomgebiedsdistricten. De Regering is vertegenwoordigd door de SPW aan wie zij de volgende opdrachten 
heeft gedelegeerd: 

OPDRACHTEN Waalse Regering 

 SPW-DGO3 SPW-DGO2 

I. Hoofdopdrachten   

 1. Opstelling van de Beheerplannen + + 

 2. Verplichte rapportering aan de Europese Commissie +  

II. Specifieke opdrachten   

 1. Afbakening van de districten +  

 2. Afbakening van de waterlichamen +  

 3. Vaststelling van de sterk veranderde waterlichamen en van de kunstmatige 
waterlichamen 

+ + 

 4. Afbakening van de beschermde gebieden +  

 5. Opmaak en follow-up van het register van de beschermde gebieden +  

 6. Karakterisering en indeling van de waterlichamen + + 

 7. Bepaling van de referentiewaarden +  

 8. Studie van de impact van menselijke activiteiten + + 

 9. Economische analyse van het watergebruik +  

10. Vaststelling van de afwijkingen +  

11. Monitoring van het oppervlaktewater +  

12. Monitoring van het grondwater +  

13. Monitoring van de beschermde gebieden +  

14. Toepassing van het beginsel van de terugwinning van de kosten van de 
waterdiensten 

+  

15. Invoering van de emissiemonitoring +  

16. Uitvoering van de emissiemonitoring +  

17. Opstelling van het maatregelenprogramma + + 

18. Uitvoering van het maatregelenprogramma + + 

19. Reglementering inzake de lozing van afvalwater  +  

20. Bescherming van het grondwater tegen verontreiniging +  

21. Uitvoering van de maatregelen voor de beperking van accidentele 
verontreinigingen 

+  

22. Informatie van het publiek +  

23. Raadpleging van het publiek +  

24. Uitvoering van de monitoring van de prioritaire stoffen +  

Tabel 93:  Verdeling van de opdrachten van de bevoegde autoriteiten 

10.4 Leden 

Op gewestelijk niveau, is de DESu-Directie Oppervlaktewater (DEE - Departement Leefmilieu en Water) van de 
SPW-DGO3 belast met de coördinatie van de uitvoering van de richtlijn 2000/60/EG (opstelling van de 
Beheerplannen en rapportering). 

In dat opzicht is de DESu belast met de coördinatie tussen de andere directies van de SPW-DGO3 (Directie 
Grondwater, Directie Financiële middelen, Directie van de niet-bevaarbare waterlopen, enz.) en de 
verschillende publieke operatoren betrokken bij het beheer van de waterkringloop. 
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Deze coördinatie wordt verzekerd door:  

SPW-DGO3 
DEE-Departement Leefmilieu en Water 
Inspecteur-generaal: ir. Benoît TRICOT  
Avenue Prince de Liège 15 
5100 Jambes 
Tel. + 32 81 33 63 24 
E-mail: benoit.tricot@spw.wallonie.be  

mailto:benoit.tricot@spw.wallonie.be
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11 Aanspreekpunten en procedures om 
referentiedocumenten te verkrijgen 

11.1 Aanspreekpunten 

Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn 

Tel.: +32(0)81.710.310 – Fax: +32(0)81.710.380  

Website: http://diantonio.wallonie.be/  

E-mail: carlo.diantonio@gov.wallonie.be  

Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) - 
Waalse Overheidsdienst 

Tel.: +32(0)81.33.63.24 – Fax: +32(0)81.33.63.11 

Website: http://eau.wallonie.be  

E-mail: eau@spw.wallonie.be  

Sociéte Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) 

Tel.: +32(0)81.25.19.30 

Website: http://www.spge.be  

E-mail: info@spge.be  

11.2 Procedures om toegang te krijgen tot referentiedocumenten en 
informatie 

Artikel 14 van de kaderrichtlijn Water bepaalt dat de referentiedocumenten en gegevens gebruikt voor de 
opstelling van de Ontwerpbeheerplannen op verzoek ter beschikking moeten worden gesteld. 

Sommige documenten zijn al voor het publiek beschikbaar (zie infra). Voor de overige documenten wordt de 
procedure om ze te verkrijgen beschreven aan het eind van dit hoofdstuk. 

Ter aanvulling kunt u terecht op de portaalsite van Wallonië (http://environnement.wallonie.be) waar de 
volgende informatie beschikbaar is: 

 Een link Water ("Eau" aan de linkerkant) met tal van informatie over de kaderrichtlijn Water 
(KRW) en, in het bijzonder:  

o Een rubriek "Directive-cadre sur l’Eau" (eau.wallonie.be) met alle informatie over de 
uitvoering van de kaderrichtlijn Water (de "Inventarisaties", d.w.z. de karakterisering van de 
stroomgebiedsdistricten en deelstroomgebieden, de effectenstudie van menselijke 
activiteiten en de economische analyse van het watergebruik; de Beheerplannen, de 
risicoanalyse van het niet-bereiken van de goede toestand van de waterlichamen, de 
resultaten van de openbare onderzoeken, referentiedocumenten, enz.).  

http://diantonio.wallonie.be/
mailto:carlo.diantonio@gov.wallonie.be
http://eau.wallonie.be/
mailto:eau@spw.wallonie.be
http://www.spge.be/
mailto:info@spge.be
http://environnement.wallonie.be/


Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 182 - 

o De rubrieken met de databases zoals "Eaux de baignade" (gegevens betreffende de kwaliteit 
van het zwemwater), "AQUAPOL" (gegevens van het waarschuwingsnet voor de 
oppervlaktewateren), "AQUALM” (limnimetrische gegevens) en "AQUAPHYC" (fysisch-
chemische gegevens van het meetnet voor de monitoring van het oppervlaktewater). 
Uittreksels uit deze databases zijn mogelijk met inachtneming van de op elke website 
vermelde gebruiksvoorwaarden. 

o De rubrieken die rechtstreeks verband houden met de kwaliteit van het grondwater zoals 
"Etat des nappes d’eau souterraine" (Toestand van de grondwaterlagen) en "Zones de 
prévention en Wallonie" (Preventiegebieden in Wallonië). 

o De rubriek over de kwaliteit van het leidingwater in Wallonië.  

o … 

 Een link "État de l’environnement wallon” (http://etat.environnement.wallonie.be) die verwijst 
naar het lijvige "Rapport analytique de l’état de l’environnement wallon 2006-2007" en naar de 
meer beknopte documenten "Indicateurs clés de l’environnement wallon 2012 en 2014" die een 
overzicht bieden van de bestaande milieuproblemen in Wallonië en meer bepaald de 
milieuproblemen die verband houden met het water. 

De andere gegevens zijn op verzoek beschikbaar, per e-mail (eau@spw.wallonie.be) of per fax (081/33.63.11). 
Het gebruik van de ter beschikking gestelde gegevens is onderworpen aan de naleving van de 
gebruiksvoorwaarden. 

 

  

http://etat.environnement.wallonie.be/
mailto:eau@spw.wallonie.be
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12 Bijlagen 

Bijlage 1: Technische specificaties 
Bijlage 2: Lijst van de beschermingsgebieden rond de waterwingebieden 
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I. Technische specificaties (juli 2014) 

Specifieke verontreinigende stoffen van de ecologische toestand 

Parameter CAS-nummer Matrix Bepalingsgrens 
(µg/l) 

Meetonzekerheid 
MKN (%)  

1,1,1-trichloorethaan  71-55-6 Water 0,2 < 13 

1,1,2-trichloorethaan  79-00-5 Water 0,05 < 33 

1,1-dichloorethaan 75-34-3 Water 0,2 < 10 

1,1-dichlorooretheen  75-35-4 Water 0,2 < 16 

1,2,4,5-tetrachloorbenzeen  95-94-3 Water 0,01 < 45 

1,2,4-trichloorbenzeen  120-82-1 Water 0,01 < 35 

1,2-dichloorbenzeen  95-50-1 Water 0,2 < 11 

1,2-dichlorooretheen  540-59-0 Water  -  - 

1,2-dichlooretheen, trans  156-60-5 Water 0,2 < 17 

1,2-dichlooretheen, cis  156-59-2 Water 0,2 < 14 

1,2-dichloorpropaan  78-87-5 Water 0,2 < 16 

1,3-dichloorbenzeen  541-73-1 Water 0,05 < 17 

1,3-dichloorpropeen  542-75-6 Water  -  - 

1,3-dichloorpropeen, trans  10061-02-6 Water 0,1 < 37 

1,3-dichloorpropeen, cis  10061-01-5 Water 0,1 < 20 

1,4-dichloorbenzeen  106-46-7 Water 0,2 < 6 

2,4,5-T (zouten en esters)  93-76-5 Water 0,01 < 14 

2,4-dichloorfenol  120-83-2 Water 0,024 < 18 

2-amino-4-chloorfenol 95-85-2 Water 0,05 < 30 

2-chloorfenol  95-57-8 Water 0,012 < 10 

2-chloortolueen  95-49-8 Water 0,2 < 3 

3,4-dichlooraniline  95-76-1 Water 0,00125 50 

3-chloorfenol  108-43-0 Water 0,012 < 7 

3-chloortolueen  108-41-8 Water 0,2 < 15 

4-chloor-3-methylfenol 59-50-7 Water 0,012 < 14 

4-chloorfenol 106-48-9 Water 0,012 < 9 

4-chloortolueen 106-43-4 Water 0,2 < 8 

Chloorazijnzuur 79-11-8 Water 0,1 < 50 

Opgelost arseen  7440-38-2 Water 0,2 < 18 

Bentazon 25057-89-0 Water 0,01 < 16 

Bifenyl  92-52-4 Water 0,01 < 33 

Chloorbenzeen  108-90-7 Water 0,2 < 13 

Vinylchloride  75-01-4 Water 0,004 < 40 

Opgelost chroom 7440-47-3 Water 1 < 41 

Opgelost koper  7440-50-8 Water 1 < 23 

Vrije cyaniden 57-12-5 Water 0,5 < 16 

Dichloorvos 62-73-7 Water 0,0002 50 

Dimethoaat  60-51-5 Water 0,01 < 45 

Ethylbenzeen  100-41-4 Water 0,2 < 20 
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Specifieke verontreinigende stoffen van de ecologische toestand 

Parameter CAS-nummer Matrix Bepalingsgrens 
(µg/l) 

Meetonzekerheid 
MKN (%)  

Fenitrothion 122-14-5 Water 0,0025 50 

Heptachloor en heptachloorepoxide 76-44-8+1024-57-3 Water  -  - 

Heptachloor 76-44-8 Water 0,001 < 20 

Heptachloorepoxide, cis 1024-57-3 Water 0,001 < 30 

Heptachloorepoxide, trans 1024-57-3 Water 0,001 < 40 

Chloorhydraat  302-17-0 Water 0,2 < 26 

Linuron 330-55-2 Water 0,01 < 29 

Malathion 121-75-5 Water 0,0006 50 

MCPA  94-74-6 Water 0,01 < 5 

Mecoprop 93-65-2 Water 0,01 < 24 

Xylenen 1330-20-7 Water  -  - 

m + p- Xyleen 108-38-3(m);106-42-
3(p) 

Water 0,2 < 17 

o- Xyleen 95-47-6 Water 0,2 < 16 

Omethoaat  6/02/1113 Water 0,0002 40 

Parathion-ethyl 56-38-2 Water 0,0005 50 

PCB - Water  -  - 

PCB 28 7012-37-5 Water 0,002 < 20 

PCB 52 35693-99-3 Water 0,002 < 18 

PCB 101 37680-73-2 Water 0,002 < 23 

PCB 118 31508-00-6 Water 0,002 < 21 

PCB 138 35065-28-2 Water 0,002 < 27 

PCB 153 35065-27-1 Water 0,002 < 25 

PCB 180 35065-29-3 Water 0,002 < 25 

PCT 61788-33-8 Water 0,002 < 40 

Tri-n-butylfosfaat 126-73-8 Water 0,1 45 

Propanil 709-98-8 Water 0,01 < 31 

Chloridazon (pyrazon) 1698-60-8 Water 0,01 < 23 

Tolueen 108-88-3 Water 0,2 < 26 

Trichloorfenolen 25167-82-2 Water  -  - 

2,4,6-trichloorfenol 88-06-2 Water 0,012 < 27 

2,3,6-trichloorfenol 933-75-5 Water 0,012 < 16 

2,3,5-trichloorfenol 933-78-8 Water 0,012 < 14 

2,4,5-trichloorfenol 95-95-4 Water 0,012 < 10 

2,3,4-trichloorfenol 15950-66-0 Water 0,012 < 12 

Opgelost zink 7440-66-6 Water 5 < 25 
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Chemische toestand 

Parameter CAS-nummer Matrix Bepalingsgrens 
(µg/l) 

Meetonzekerheid 
MKN (%) 

1,2-dichloorethaan 107-06-2 Water 0,2 < 8 

Alachloor 15972-60-8 Water 0,01 < 35 

Antraceen 120-12-7 Water 0,001 < 23 

Atrazine 1912-24-9 Water 0,01 < 32 

Benzeen 71-43-2 Water 0,2 < 6 

Cadmium en cadmiumverbindingen 7440-43-9 Water 0,02 < 18 

Chloorfenvinfos 470-90-6 Water 0,01 < 50 

Chlooralkanen C 10-13 85535-84-8 Water 0,12 < 35 

Chloorpyrifos (chloorpyrifosethyl) 2921-88-2 Water 0,005 45 

Tributyltinverbindingen 36643-28-4 Water 0,00005 50 

DDT totaal Niet van toepassing Water  -  - 

p,p'-DDT 50-29-3 Water 0,001 < 45 

o,p'-DDT 789-02-6 Water 0,001 50 

p,p'-DDE 72-55-09 Water 0,001 < 40 

p,p'-DDD 72-54-08 Water 0,001 50 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 117-81-7 Water 0,36 < 15 

dichloormethaan 75-09-2 Water 0,2 < 25 

Diuron 330-54-1 Water 0,01 < 33 

Endosulfan 115-29-7 Water  -  - 

Alpha-endosulfan 959-98-8 Water 0,002 < 33 

Beta-endosulfan 33213-65-9 Water 0,002 < 17 

Hexachloorcyclohexaan 608-73-1 Water  -  - 

Alpha-hexachloorcyclohexaan 319-84-6 Water 0,001 < 30 

Beta-hexachloorcyclohexaan 319-85-7 Water 0,001 < 25 

Gamma--hexachloorcyclohexaan 58-89-9 Water 0,001 < 37 

Delta-hexachloorcyclohexaan 319-86-8 Water 0,001 < 45 

Ypsilon-hexachloorcyclohexaan 7/10/6108 Water 0,001 < 30 

Isoproturon 34123-59-6 Water 0,01 < 27 

Naftaleen 91-20-3 Water 0,02 < 41 

Nikkel en nikkelverbindingen 7440-02-0 Water 0,5 < 19 

Nonylfenolen (4-nonylfenol) 84852-15-3 Water 0,09 34 

Octylfenolen (p-tert-octylfenol) 140-66-9 Water 0,03 < 34 

Pentachloorbenzeen 608-93-5 Water 0,002 < 30 

Pentachloorfenol 87-86-5 Water 0,012 < 41 

Cyclodieen bestrijdingsmiddelen   Water  -  - 

Aldrin 309-00-2 Water 0,001 < 25 

Dieldrin 60-57-1 Water 0,001 < 30 

Endrin 72-20-8 Water 0,001 < 25 

Isodrin 465-73-6 Water 0,001 < 25 

Lood en loodverbindin gen 7439-92-1 Water 0,25 < 13 

Simazine 122-34-9 Water 0,01 < 11 

Tetrachlooretheen 127-18-4 Water 0,2 < 14 
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Chemische toestand 

Parameter CAS-nummer Matrix Bepalingsgrens 
(µg/l) 

Meetonzekerheid 
MKN (%) 

koolstoftetrachloride 56-23-5 Water 0,2 < 21 

Trichloorbenzeen 12002-48-1 Water  -  - 

1,2,3-trichloorbenzeen 87-61-6 Water 0,01 < 20 

1,2,4-trichloorbenzeen  120-82-1 Water 0,01 < 35 

1,3,5-trichloorbenzeen 108-70-3 Water 0,01 < 40 

Trichlooretheen 79-01-6 Water 0,2 < 19 

Trichloormethaan 67-66-3 Water 0,2 < 28 

Trifluraline 8/09/1582 Water 0,005 < 16 

Benzo(a)pyreen 50-32-8 Biota In uitvoering 

Broomdifenylethers  32534-81-9 Biota In uitvoering 

fluorantheen 206-44-0 Biota In uitvoering 

Hexachloorbenzeen 118-74-1 Biota In uitvoering 

Hexachloorbutadieen 87-68-3 Biota In uitvoering 

Lood en loodverbindingen 7439-97-6 Biota In uitvoering 

 

  



Strontium Chloride Sulfaat IJzer Mangaan Koper Zink Arsenicum Cadmium Chroom Kwik Nikkel Lood Antimoon Selenium Nitraat Nitriet Ammonium Fosfor Borium T.O.C Oxideerbaar

CW -> - 150 250 - - 100 200 10 3 50 1 20 10 5 10 0,5 1,15

lichaam Omschrijving_Aquifer Gebieden 2209 2201 2202 3501 3502 3503 3504 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3001 3002 3003 3005 3505 4002 4001

E060 KOLENKALK IN HET GEBIED VAN DOORNIK 14 2724,95 74,70 266,24 4134,31 236,42 5,02 57,53 0,76 0,10 0,93 0,04 9,74 2,15 0,29 0,69 7,96 0,01 1,36 0,07 433,14 1,86 1,50

E013
KALKSTEEN VAN HET STROOMGEBIED VAN NAMEN (Uitgezonderd 

Doornik) 73 1036,57
42,50 171,18 2150,89 152,83 3,04 49,78 1,21 0,13 0,85 0,05 4,82 0,76 0,48 2,94 10,80 0,02 0,10 0,13 44,40

1,63 1,18

M011
KALKSTEEN VAN HET STROOMGEBIED VAN NAMEN (Uitgezonderd 

Doornik) 59 504,08
58,17 138,50 553,95 237,07 3,18 124,95 1,06 0,28 1,53 0,04 4,33 1,41 0,41 2,76 47,94 0,01 0,08 0,08 52,48

1,98 1,14

M012
KALKSTEEN VAN HET STROOMGEBIED VAN NAMEN (Uitgezonderd 

Doornik) 17 283,97
97,80 85,27 167,36 169,42 8,25 148,39 1,47 0,22 2,24 0,04 4,06 2,43 0,43 3,02 99,69 0,02 0,32 0,12 43,55

1,59 2,47

M012
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER 11 379,63
68,30 72,29 172,09 542,49 6,47 55,29 1,22 0,11 0,93 0,05 3,73 1,03 0,33 0,93 96,38 0,01 0,07 0,05 42,98

2,17

M021 KALKSTEEN VAN HET STROOMGEBIED VAN DINANT 114 226,28 39,30 51,08 26,42 10,32 5,59 28,35 0,55 0,12 1,61 0,04 3,37 1,13 0,41 1,30 43,14 0,01 0,03 0,13 19,48 2,99 1,03

M021
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER
39

216,04
46,63 55,83 75,99 38,50 17,07 43,70 0,47 0,09 1,26 0,03 4,51 1,39 0,45 0,79 59,68 0,02 0,04 0,14 13,21

1,92 1,57

M022 KALKSTEEN VAN HET STROOMGEBIED VAN DINANT 12 218,76 35,06 60,32 25,55 13,24 5,22 39,09 0,72 0,11 1,09 0,03 2,64 0,80 0,30 0,91 53,25 0,01 0,03 0,20 36,73 1,29 1,59

M022
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER 9 446,72
42,00 42,36 283,73 1746,21 26,83 48,12 1,02 0,07 0,81 0,04 2,38 0,61 0,24 0,69 51,66 0,01 0,08 0,14 40,93

2,44 1,04

M023 KALKSTEEN VAN HET STROOMGEBIED VAN DINANT 34 447,28 33,88 49,41 65,06 40,93 8,50 51,05 0,63 0,32 1,28 0,05 3,78 3,29 0,37 0,57 59,23 0,01 0,02 0,11 23,99 1,75 1,90

M023 SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE ARDENNEN 10 398,65 35,57 44,76 38,28 12,04 13,51 40,28 0,38 0,14 0,74 0,04 1,97 1,20 0,46 0,46 52,84 0,01 0,02 0,05 18,99 1,92 2,35

M023
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER 26 1688,00 57,14 79,17 36,46 100,57 15,32 98,76 0,56 0,13 0,73 0,04 1,66 0,90 0,29 0,40 58,92 0,01 0,08 0,04 104,07 1,98 0,29

M141 KALKSTEEN VAN HET MASSIEF VAN DE VESDER (GUEULE) 6 125,93 27,44 89,61 1178,69 596,03 5,18 319,24 0,65 0,78 0,62 0,04 24,35 0,98 0,24 0,76 38,31 0,01 0,04 0,01 41,22 1,49 1,59

M141
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER 5 168,49
15,43 67,00 149,23 255,43 76,87 131,20 0,26 0,72 0,55 0,03 34,64 2,44 0,22 0,38 64,33 0,01 0,02 0,03 33,00

0,78 0,95

M142 KALKSTEEN VAN HET MASSIEF VAN DE VESDER 5 366,07 30,80 46,29 178,77 63,12 5,82 218,93 0,31 0,46 1,20 0,03 1,74 0,53 0,25 1,63 153,94 0,01 0,03 0,02 59,55 2,03 1,45

M142
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER 8 181,67 33,39 77,52 142,76 118,28 16,07 89,44 0,31 0,23 0,73 0,03 2,57 1,12 0,30 0,66 95,20 0,01 0,01 0,04 17,91 1,49 1,36

E017 ONGEDIFFERENTIEERD STEENKOOLHOUDEND TERREIN 2 640,08 64,65 162,98 5,00 4,68 9,60 97,56 2,65 0,06 18,57 0,50 0,25 0,25 30,31 87,81 0,63 0,01 180,42 1,32

E030 KRIJT VAN HET STROOMGEBIED VAN BERGEN 46 1291,30 65,98 206,04 176,98 12,73 2,83 64,79 1,03 0,08 2,11 0,04 6,50 0,54 0,32 7,21 89,60 0,03 0,11 0,19 183,80 1,90 1,05

E030
SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE STROOMGEBIEDEN 

VAN NAMEN, DINANT EN DE VESDER 6 323,29
89,65 116,03 347,19 161,92 10,58 20,84 0,42 0,06 0,66 0,04 2,28 0,51 0,23 1,66 253,00 0,01 0,03 0,03 45,72

1,28 1,13

E031 KRIJT VAN HET STROOMGEBIED VAN BERGEN 4 3324,30 83,72 257,41 917,87 28,03 3,93 59,69 0,90 0,08 1,75 0,03 4,07 0,52 0,23 4,43 167,52 0,01 0,27 0,10 116,37 1,43 1,38

E031 ZAND VAN HET LANDENIAAN EN HET YPRESIAAN 5 1653,69 115,28 286,50 3764,47 145,07 10,76 37,86 2,42 0,14 1,70 0,03 5,31 3,33 0,51 1,55 164,06 0,04 0,60 1,36 83,70 4,40 5,31

M040 KRIJT VAN HASPENGOUW 32 367,99 66,21 82,46 50,90 9,20 12,59 44,22 0,57 0,09 2,78 0,03 2,45 0,80 0,25 1,58 98,60 0,01 0,03 0,26 55,76 1,85 2,17

M041 KRIJT VAN HASPENGOUW 5 329,13 70,40 74,77 46,24 16,97 25,96 81,50 0,64 0,08 3,91 0,03 1,62 2,13 0,18 2,52 46,98 0,02 0,03 0,29 36,42 1,43 1,02

M151 KRIJT VAN HET LAND VAN HERVE 11 371,21 34,00 56,29 13,28 4,73 13,48 87,71 0,77 0,11 1,65 0,03 3,59 1,68 0,40 0,83 58,26 0,01 0,02 0,88 31,84 1,43 1,41

E032 KRIJT VAN HET STROOMGEBIED VAN BERGEN 2 552,40 53,98 119,79 3,03 5,45 15,78 0,68 0,02 3,00 0,03 2,91 1,64 0,36 1,53 58,40 0,01 0,01 0,29 47,09 0,85 1,22

E032 KWARTAIR ONGEDIFFERENTIEERD (HOLOCEEN + PLEISTOCEEN) 2 391,76 64,20 139,59 1,00 4,30 1,13 21,15 1,36 0,19 2,56 0,06 4,58 0,59 0,72 2,30 75,94 0,01 0,02 1,77 82,52 1,15 1,19

E051 BRUSSELIAANZANDEN 80 647,14 61,07 91,69 22,41 4,58 2,85 24,00 0,59 0,09 2,57 0,04 1,83 0,71 0,28 1,08 65,55 0,01 0,03 0,19 37,30 1,17 0,75

M052 BRUSSELIAANZANDEN 12 656,07 72,14 102,44 48,46 2,57 1,63 24,23 0,71 0,18 4,64 0,03 6,99 0,60 0,32 2,58 57,32 0,01 0,01 0,17 97,44 1,86 0,71

E053 ZAND VAN HET LANDENIAAN EN HET YPRESIAAN 11 583,73 79,89 122,39 24,29 3,44 5,89 51,61 0,58 0,12 2,84 0,04 2,39 0,73 0,26 5,86 60,80 0,01 0,06 0,37 19,05 1,41 1,43

E061 ZAND VAN HET LANDENIAAN EN HET YPRESIAAN 7 760,22 107,87 229,24 446,35 549,36 99,50 406,25 2,19 0,07 0,76 0,04 6,03 2,97 0,46 1,26 152,20 0,04 0,96 0,69 675,10 3,03 2,42

E061 DALWEGEN OF TURF VAN DE SCHELDE EN ZIJRIVIEREN 2 589,51 97,06 214,91 21,71 3147,62 16,69 58,86 1,44 0,10 3,69 0,03 8,11 0,44 0,30 2,14 137,72 0,34 0,02 0,63 288,59 1,69 1,83

E080 CAPTIEF KRIJT VAN BRABANT (MAASTRICHTIAAN) 17 645,92 47,28 92,96 1735,76 151,44 5,17 50,94 1,14 0,07 1,01 0,12 2,81 0,49 0,33 3,59 46,25 0,01 0,11 0,17 70,93 1,95 1,34

E080 KRIJT VAN HASPENGOUW 4 388,83 69,55 86,38 573,34 86,07 4,45 75,06 0,72 0,07 2,05 0,03 2,71 0,71 0,17 4,76 117,47 0,05 0,05 0,21 10,66 1,07 0,77

E160 CAMBRO-SILUUR VAN HET BRABANTS GESTEENTE 21 1917,12 167,45 410,44 2887,28 833,09 6,40 89,23 3,09 0,20 3,56 0,04 13,38 1,04 0,30 0,60 14,16 0,02 0,16 0,10 85,93 1,90 1,72

Geaggregeerd Cambro-siluur van de Ardennen, diep (M200-M300) 13 60,88 15,40 15,80 2377,32 360,27 6,09 66,94 2,95 0,32 0,78 0,03 12,44 0,67 0,44 0,43

M071 DALWEGEN EN TERRASSEN VAN DE MAAS EN ZIJRIVEREN 13 208,08 40,00 56,86 17,92 6,44 2,26 10,47 0,54 0,07 0,93 0,04 1,22 0,43 0,18 0,83 20,72 0,01 0,04 0,05 72,28 1,60 1,62

M072 DALWEGEN EN TERRASSEN VAN DE MAAS EN ZIJRIVEREN 24 420,88 66,73 146,00 47,28 200,39 9,19 57,02 1,14 0,09 1,37 0,03 2,76 0,77 0,25 2,30 52,82 0,04 0,30 0,26 119,15 2,12 2,06

M015 ONGEDIFFERENTIEERD STEENKOOLHOUDEND TERREIN 4 3315,82 416,85 6861,04 2618,15 0,02 1,85 0,56 0,02 0,07 0,02 0,49 0,21 0,17 0,30 8,11 227,88 17,17

M073 DALWEGEN EN TERRASSEN VAN DE MAAS EN ZIJRIVEREN 12 643,81 196,45 511,98 4271,82 4826,81 6,30 186,30 5,17 0,28 2,04 0,03 14,76 4,05 0,90 1,47 51,25 0,04 10,58 2,60 369,60 1,18 1,29

M016 ONGEDIFFERENTIEERD STEENKOOLHOUDEND TERREIN 19 1048,52 108,58 515,45 1847,01 1981,69 1,27 54,38 0,90 0,06 1,22 28,29 1,74 0,27 1,23 31,36 0,00 8,17 234,30 0,83

M091 TRIAS 4 3737,47 21,19 54,35 536,60 229,38 4,47 68,46 5,20 0,09 1,29 0,06 3,64 2,09 0,63 0,65 37,93 0,01 0,17 0,02 130,16 1,51 0,64

M092 SINEMURIAAN 45 187,74 21,40 29,50 136,94 13,54 1,36 12,80 0,46 0,15 1,33 0,05 1,95 0,78 0,57 0,61 41,82 0,01 0,02 0,04 23,36 1,15 2,40

R092 SINEMURIAAN 9 179,42 33,13 34,78 150,66 7,31 2,40 15,84 0,43 0,09 0,79 0,04 1,84 1,73 0,47 0,46 83,86 0,01 0,02 0,05 25,08 1,66 0,96

M093 BAJOCIAAN EN DOMERIAAN 18 892,24 19,83 50,99 1820,13 227,86 1,20 23,52 0,76 0,10 0,89 0,04 1,42 0,43 0,38 0,39 18,50 0,02 0,11 0,03 119,95 1,26 1,47

M094 BAJOCIAAN EN DOMERIAAN 6 185,86 10,82 34,20 14,72 8,52 4,17 27,35 0,67 0,18 0,54 0,04 3,41 1,36 0,64 0,50 20,00 0,02 0,04 0,02 16,70 1,93 0,32

M100 CAMBRO-SILUUR VAN DE ARDENNEN 52 43,40 20,91 10,54 171,70 69,05 19,51 73,93 0,58 0,35 0,64 0,05 9,32 1,67 0,41 0,35 27,97 0,01 0,02 0,07 8,38 1,14 0,65

M100 SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE ARDENNEN 60 59,94 18,88 10,14 49,05 32,52 8,53 34,40 0,50 0,19 1,29 0,07 9,35 1,43 0,52 0,48 23,54 0,01 0,03 0,05 15,66 1,29 0,45

M102 SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE ARDENNEN 4 42,15 52,24 10,69 139,29 134,19 17,86 99,75 0,66 0,70 0,53 0,05 13,53 1,13 0,29 0,35 22,77 0,01 0,02 0,02 18,19 0,53

M103 CAMBRO-SILUUR VAN DE ARDENNEN 4 196,25 21,47 29,00 139,31 50,12 0,36 0,12 1,27 0,04 12,95 0,33 0,26 39,40 0,01 0,03 0,05 16,95 2,05 1,37

M103 SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE ARDENNEN 38 54,35 20,47 9,04 84,51 33,78 3,25 20,77 0,42 0,21 0,94 0,03 6,38 1,17 0,52 0,41 23,00 0,01 0,02 0,07 11,39 2,05 1,18

R101 SCHIEFER-ZANDSTEEN MASSIEVEN VAN DE ARDENNEN 23 147,16 39,52 21,79 48,81 42,81 8,47 40,58 0,61 0,11 0,78 0,09 11,76 1,64 0,38 0,41 65,12 0,01 0,02 0,08 12,20 1,14 1,09

Legenda: NB: de referentieconcentraties (RC worden berekend als 90-percentielen van de gemiddelde concentraties van niet-beïnvloede gebieden voor elke combinatie waterlichaam + belangrijkste aquifer 

Aanzienlijke RC RC hoger dan 1/2 CW Verhoogde drempelwaarde voor het waterlichaam 

Opvallende RC RC hoger dan de CW (criteriumwaarde)

Referentieconcentraties (geochemische achtergrondconcentraties)

van de grondwaterlichamen

              II. R
e

fe
re

n
tie

co
n

ce
n

tra
tie

s v
a

n
 d

e
 g

ro
n

d
w

a
te

rlich
a

m
e

n



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 189 - 

13 Inhoudsopgave van de tabellen en illustraties 

13.1 Tabellen 

Tabel 1:  Oppervlaktewaterlichamen en hun kenmerken.............................................................................. 17 
Tabel 2:  Karakterisering van de rivieren en beken: ...................................................................................... 18 
Tabel 3:  Karakterisering van de stuwmeren: ................................................................................................ 18 
Tabel 4:  Lijst van de natuurlijke regio’s en ecologische grondgebieden ....................................................... 19 
Tabel 5:  Referentiewaarde voor elke biologische indicator per type waterlichaam .................................... 20 
Tabel 6 – Figuur 5:  Dichtheid en verdeling van de relatieve aandelen van de inwoners per Waals district - 

Bronnen: FOD-ADSEI (2009); DGO3 (2009) ..................................................................................... 27 
Tabel 7:  Verdeling van de bevolking, per type waterzuivering, in de Waalse districten op 31/12/2011 - 

Bron: SPGE (2011) ........................................................................................................................... 28 
Tabel 8:  Gemiddelde vuilvracht en verdeling per district van de relatieve aandelen van de IE 

behandeld in collectieve waterzuivering voor verschillende verontreinigingsbronnen (op 
31/12/2011) - Bron: SPGE (2011) ................................................................................................... 28 

Tabel 9:  Agglomeratieklasse en status van de collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties, situatie op 
31/12/2011 - Bron: SPGE (2011) ..................................................................................................... 29 

Tabel 10: Situatie van de individuele waterzuivering in Wallonië (op 31/12/2011) - Bron: SPGE (2011) ...... 29 
Tabel 11:  Vergelijking van de vuilvracht geloosd in 2011 door de sectoren van de collectieve en 

individuele waterzuivering per district - Bronnen: SPGE (2011) - DGO3 ......................................... 30 
Tabel 12:  Aan de heffing onderworpen bedrijven (2010), de SEVESO-inrichtingen (2013) en de 

potentieel verontreinigde industrieterreinen (2005) per district - Bron: DGO3 .............................. 32 
Tabel 13:  Relatieve aandelen van de geproduceerde vuilvracht door de aan de heffing onderworpen 

bedrijven, per district en per parameter, - Bron: DGO3 .................................................................. 33 
Tabel 14:  Industriële emissies van prioritaire stoffen (Bron: E-PRTR-rapportage - gegevens 2011 

(campagne 2012) ............................................................................................................................ 35 
Tabel 15:  Emissiebronnen van de meest relevante verontreinigende stoffen in Wallonië ............................. 36 
Tabel 16:  Emissies van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen naar het oppervlaktewater 

in Wallonië (Bron: Mission d’inventaire des émissions dans l’eau des substances prioritaires 
et dangereuses prioritaires de la directive 2008/105/CE) - Gewijzigd ............................................ 38 

Tabel 17:  Gegevens getrokken uit de database van de milieuvergunningen (januari 2014) - aantal 
locaties met een potentiële impact op het grondwater per district en voor heel Wallonië ............ 40 

Tabel 18:  Gegevens getrokken uit de database van de milieuvergunningen (januari 2014) - 
belastingsdichtheid - aantal locaties in het district in verhouding tot het totaal aantal locaties 
in Wallonië ...................................................................................................................................... 40 

Tabel 19:  Landbouwareaal per district (Waalse delen) - Bron: DGO3 (2011) ................................................ 42 
Tabel 20:  Veebezetting per district (Waalse delen) - Bron: DGO3 (2011) ...................................................... 42 
Tabel 21: Volumes grondwaterwinning in 2010, per district en per type activiteitensector –  Bron: SPW 

- DGO3 (2010) ................................................................................................................................. 45 
Tabel 22:  Evolutie van het gemiddelde tonnage vervoerde goederen en van het aantal in Wallonië 

geboekte schepen - Bron: SPW- DGO2 (2013) ................................................................................ 46 
Tabel 23:  Gegevens betreffende de toeristische inrichtingen - Bronnen: CGT ; DGO3 (2010) ........................ 48 
Tabel 24:  Verdeling van het aantal monitoringlocaties van de kwaliteit van het oppervlaktewater per 

monitoringtype in alle Waalse deelstroomgebieden ...................................................................... 65 
Tabel 25:  Statistieken van de monitoringlocaties van het grondwatermeetnet per district .......................... 67 
Tabel 26:  Grenswaarden van de verschillende kwaliteitsdrempels van het zwemwater ............................... 71 
Tabel 27:  Ecologische toestand van het oppervlaktewater in Wallonië in 2013 ............................................ 75 
Tabel 28:  Chemische toestand van het oppervlaktewater in Wallonië in 2013 ............................................. 76 
Tabel 29:  Doelstellingen 2021 voor het geselecteerde scenario .................................................................... 78 
Tabel 30:  Milieudoelstellingen 2021 voor het bereiken van de goede toestand ............................................ 78 
Tabel 31:  Vergelijking tussen de evaluatie van de chemische referentietoestand 2013 op basis van de 

twee normentypen.......................................................................................................................... 80 



Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 190 - 

Tabel 32:  Voorgestelde milieudoelstellingen 2021 ......................................................................................... 80 
Tabel 33:  Afwijking ......................................................................................................................................... 81 
Tabel 34:  Grondwaterkwaliteitsnormen ........................................................................................................ 83 
Tabel 35:  Toepasselijke drempelwaarden voor het grondwater .................................................................... 84 
Tabel 36:  Kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen in Wallonië in 2013..................................... 87 
Tabel 37:  Chemische toestand van de grondwaterlichamen in Wallonië in 2013 .......................................... 87 
Tabel 38:  Doelstelling goede toestand tegen 2021 voor de grondwaterlichamen ......................................... 88 
Tabel 39: Evolutie van de terugwinningspercentages voor de huishoudens, op schaal van Wallonië 

(2011).............................................................................................................................................. 93 
Tabel 40: Evolutie van de terugwinningspercentages voor de industrie, op schaal van Wallonië (2011) ...... 93 
Tabel 41: Evolutie van de terugwinningspercentages voor de drie sectoren, op schaal van Wallonië 

(2011).............................................................................................................................................. 93 
Tabel 42: Tenuitvoerlegging van de algemene beginselen van de fiscale hervorming van het 

waterbeleid in Wallonië zoals bepaald in het 1e Beheerplan - Bron: SPGE, 2015. ......................... 95 
Tabel 43:  Schatting van de jaarlijkse kosten van de fiscale hervorming op industrieel afvalwater 

aangenomen door het Waals Parlement - Bron: SPW-DGO3-Directie Financiële middelen, 
lozingsjaar 2010 .............................................................................................................................. 96 

Tabel 44: Evaluatie van de milieudoelstellingen van het 2e Beheerplan voor het oppervlaktewater - 
Bron: SPW-DGO3, Stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016/2021. ............................ 102 

Tabel 45:  Evaluatie van de milieudoelstellingen van het 2e Beheerplan voor het grondwater - Bron: 
SPW-DGO3, Stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016/2021. ...................................... 102 

Tabel 46:  Evaluatie van het aantal waterlichamen voor welke elke economische sector (op zich alleen 
of samen met andere sectoren) verantwoordelijk is voor het niet-bereiken van de 
milieudoelstellingen - Bron: Stroomgebiedbeheerplannen 2016/2021, SPW-DGO3. ................... 103 

Tabel 47:  Evaluatie van de totale milieukosten in 2021 ten laste van de landbouwsector (in miljoen €) - 
Bron: Economische studie over de evaluatie van de milieukosten, ACTEON, 2016. ..................... 104 

Tabel 48:  Evaluatie van de jaarlijkse milieukosten in 2021 ten laste van de landbouwsector, voor het 
Schelde- en het Maasdistrict (in miljoen € en miljoen € per jaar) - Bron: Economische studie 
over de evaluatie van de milieukosten, ACTEON, 2016 ................................................................ 104 

Tabel 49: Evaluatie van het terugwinningspercentage van de milieukosten door de landbouwsector, 
per stroomgebiedsdistrict - Bron: Economische studie over de evaluatie van de milieukosten, 
ACTEON, 2016 ............................................................................................................................... 104 

Tabel 50: Evaluatie van de kosten van de maatregelen voor het thema "industrie", per 
stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGARNE, 2015 ...................................................................... 105 

Tabel 51: Verdeling van de totale geplande investeringen in collectieve waterzuivering over de periode 
2016/2021 tussen waterlichamen met een risico van het niet-bereiken van de goede 
toestand wegens belastingen uit waterzuivering en niet-risicowaterlichamen - Bron: SPGE, 
2016. ............................................................................................................................................. 106 

Tabel 52: Voorlopige evaluatie van de milieukosten tegen 2021 ten laste van de collectieve 
waterzuiveringssector op basis van de geselecteerde werkhypothesen - Bron: SPGE, 2016. ....... 107 

Tabel 53: Uitsplitsing van de kosten van het MP voor de belangrijkste verontreinigingsbronnen 
naargelang de waterlichamen ...................................................................................................... 112 

Tabel 54: Selectie van de kosten voor het scenario "goede toestand" ......................................................... 113 
Tabel 55: Selectie van de kosten voor het geselecteerde scenario ............................................................... 113 
Tabel 56: Geselecteerde milieuvoordelen voor de kosten-batenanalyse. Bron: DESu, gegevens Ec’Eau 

Wal en ACTeon. ............................................................................................................................ 114 
Tabel 57: Geleidelijk optreden van de voordelen in de tijd voor het scenario "goede toestand" ................. 115 
Tabel 58: Geleidelijk optreden van de voordelen in de tijd voor het geselecteerde scenario ....................... 115 
Tabel 59: Ratio Voordelen/kosten voor de verschillende termijnen ............................................................. 116 
Tabel 60: Gecumuleerde kosten, voordelen en NAW voor de verschillende termijnen, in miljoen € ........... 117 
Tabel 61:  Bepaling van de drempelwaarden van de economische indicatoren waarmee het 

"onevenredige" karakter van de kosten van het maatregelenprogramma kan worden 
beoordeeld - Bron: VITO-studie, analyse van de "onevenredige" kosten in het kader van het 
1e Beheerplan, 2011 ..................................................................................................................... 120 

Tabel 62:  Evaluatie van het totaalbedrag van de geplande investeringen in "collectieve waterzuivering" 
en "individuele waterzuivering" door het beschouwde maatregelenprogramma, per 
stroomgebiedsdistrict - Bron: SPGE, 2015. ................................................................................... 121 



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 191 - 

Tabel 63:  Samenvatting van de totale kosten van de maatregelen inzake "collectieve zuivering", 
"individuele zuivering" en "regenwaterbeheer", op schaal van Wallonië - Bron: SPGE, 2015. .... 122 

Tabel 64:  Schatting van de financiële impact van het maatregelenprogramma 2016/2021 op de 
huishoudelijke sector, op schaal van Wallonië - Bron: Aquawal, 2015 ........................................ 123 

Tabel 65:  Evaluatie van de kosten van de maatregelen ten laste van de industriële sector, per 
stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGO3, 2015 .......................................................................... 125 

Tabel 66:  Evaluatie van de financiële impact van het maatregelenprogramma op de industriële sector, 
per stroomgebiedsdistrict - Bron: Nationale Bank van België, Balanscentrale, 2012 .................. 125 

Tabel 67:  Evaluatie van het totaal landbouwinkomen (RTT en REF) en van het gecorrigeerde 
landbouwinkomen voor 2012, per stroomgebiedsdistrict (in miljoen €): SPW-DGO3 – Directie 
Economische landbouwanalyse, 2015 .......................................................................................... 126 

Tabel 68:  Evaluatie van de kosten van het scenario "goede toestand" ten laste van de landbouwsector, 
per stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGO3, 2015 .................................................................... 127 

Tabel 69:  Evaluatie van de financiële impact van het maatregelenprogramma op de landbouwsector, 
per stroomgebiedsdistrict - Bron: SPW-DGO3, 2015 .................................................................... 127 

Tabel 70:  Evaluatie van de totale kosten van het geselecteerde scenario ten laste van de 
overheidsinstanties, op schaal van Wallonië - Bron: SPW-DGO3, 2015 ....................................... 128 

Tabel 71: Kosten van het niet geselecteerde scenario "goede toestand", per thema (in miljoen €) ............ 130 
Tabel 72: Kosten van het geselecteerde scenario, per thema (in miljoen €) - DEE (2025) ........................... 131 
Tabel 73:  Legende van de afkortingen gebruikt in de onderstaande tabellen ............................................. 132 
Tabel 74: Basismaatregelen voor het thema "collectieve afvalwaterzuivering" .......................................... 134 
Tabel 75: Aanvullende maatregel voor het thema "collectieve afvalwaterzuivering" ................................. 135 
Tabel 76: Aanvullende maatregelen voor het thema "individuele afvalwaterzuivering" ............................. 135 
Tabel 77: Aanvullende maatregel voor het thema "regenwaterbeheer" ..................................................... 136 
Tabel 78: Basismaatregel voor het thema "beperking van de industriële lozingen en van de lozingen 

van gevaarlijke stoffen" ................................................................................................................ 137 
Tabel 79: Aanvullende maatregelen voor het thema "beperking van de industriële lozingen en van de 

lozingen van gevaarlijke stoffen" ................................................................................................. 138 
Tabel 80: Basismaatregelen voor het thema "inbreng van nutriënten" ....................................................... 146 
Tabel 81: Aanvullende maatregelen voor het thema "inbreng van nutriënten" .......................................... 147 
Tabel 82: Aanvullende maatregelen voor het thema "bestrijdingsmiddelen" ............................................. 149 
Tabel 83: Basismaatregel voor het thema "historische en accidentele verontreinigingen" ......................... 150 
Tabel 84: Basismaatregelen voor het thema "hydromorfologie en instandhouding van de aquatische 

milieus" ......................................................................................................................................... 151 
Tabel 85: Aanvullende maatregelen voor het thema "hydromorfologie en instandhouding van de 

aquatische milieus" ....................................................................................................................... 152 
Tabel 86: Basismaatregel voor het thema "recreatieve activiteiten" .......................................................... 153 
Tabel 87: Basismaatregel voor het thema "exploitatie van de strategische waterbronnen"....................... 153 
Tabel 88: Aanvullende maatregelen voor het thema "exploitatie van de strategische waterbronnen" ...... 154 
Tabel 89: Basismaatregelen voor het thema "kostenterugwinning" ........................................................... 155 
Tabel 90: Maatregelen van het eerste maatregelenprogramma die niet of gedeeltelijk in het tweede 

maatregelenprogramma zijn opgenomen .................................................................................... 160 
Tabel 91: Verdeling van de commentaren naargelang het soort beslissing dat eraan werd toegekend ..... 174 
Tabel 92:  Waalse bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water........................... 177 
Tabel 93:  Verdeling van de opdrachten van de bevoegde autoriteiten ........................................................ 179 
 

13.2 Figuren 

Figuur 1:  Bevoegde autoriteiten in België en grenzen van de internationale stroomgebiedsdistricten ........ 13 
Figuur 2:  Kaart van de verschillende deelstroomgebieden in België ............................................................. 16 
Figuur 3:  Bodemgebruik in Wallonië – bronnen: CNOSW (2011) .................................................................. 26 
Figuur 4:  Verdeling van de relatieve aandelen per categorie bodemgebruik in de Waalse districten - 

Bron: CNOSW (2011) ...................................................................................................................... 27 



Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 192 - 

Tabel 6 – Figuur 5:  Dichtheid en verdeling van de relatieve aandelen van de inwoners per Waals district - 
Bronnen: FOD-ADSEI (2009); DGO3 (2009) ..................................................................................... 27 

Figuur 6:  Belangrijkste activiteitensectoren onderworpen aan de heffing op de lozing van industrieel 
afvalwater en/of koelwater - Bron: DGO3 (2010) .......................................................................... 32 

Figuur 7:  Verdeling van de in de milieuvergunning ingedeelde activiteitensectoren en inrichtingen met 
een potentiële impact op het grondwater - industriële sector, ingedeelde inrichtingen uit de 
tertiaire sector - ingedeelde landbouwinrichtingen - gegevens januari 2014 voor Wallonië ......... 41 

Figuur 8:  Verdeling van het landbouwareaal in Wallonië - Bron: DGO3 (2011) ............................................ 42 
Figuur 9:  Balans van de fosforverliezen afkomstig van de landbouw naar het oppervlaktewater 

(ton/jaar) - Perioden 1994-1998, 1999-2003, 2004-2008 en 2009-2013, per stroomgebied - 
Bron: ULg -GxABT - Unité Systèmes Sol-Eau (EPICgrid-model) ....................................................... 44 

Figuur 10:  Verdeling van de volumes grondwaterwinning in Wallonië in 2010, per stroomgebiedsdistrict 
– Bron: SPW - DGO3 (2010) ............................................................................................................ 44 

Figuur 11:  Verdeling van de volumes grondwaterwinning in 2010 in Wallonië per activiteitensector – 
Bron: SPW - DGO3 (2010) ............................................................................................................... 45 

Figuur 12: Relatieve aandelen van de IE geproduceerd per type toeristische inrichting - Bronnen: CGT; 
DGO3 (2010) ................................................................................................................................... 48 

Figuur 13: Evolutie van de gemiddelde jaartemperatuur in Brussel-Ukkel sinds het begin van de 
regelmatige metingen in 1833 (Bron: KMI

)
 ..................................................................................... 55 

Figuur 14:  De verschillende beschermingsgebieden van een grondwaterwingebied ...................................... 58 
Figuur 15:  Ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in 2013 .................................................. 75 
Figuur 16:  Milieudoelstellingen 2021 voor de ecologische toestand (met scenario "goede toestand") .......... 77 
Figuur 17:  Milieudoelstellingen 2021 voor de ecologische toestand (geselecteerd scenario) ......................... 78 
Figuur 18: Detail van de waterlichamen met als doelstelling 2021 de "goede toestand/potentieel" ............. 79 
Figuur 19: Detail van de waterlichamen met als doelstelling 2021 de "zeer goede toestand" ....................... 79 
Figuur 20:  De verschillende fasen van de voorgestelde evaluatiemethode van de milieukosten en hun 

terugwinning in het Waals Gewest - Bron: Economische studie betreffende de beoordeling 
van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen, ACTEON, 2015 ...................................... 100 

Figuur 21:  algemeen DPSIR-model en overeenstemmende hoofdstukken van de SGBP2 ............................. 109 
Figuur 22: algemeen DPSIR-model toegepast op het waterbeheer ............................................................... 110 
Figuur 23:  Samenvatting kosteneffectiviteitsanalyse van het maatregelenprogramma van de SGBP2 ....... 112 
Figuur 24:  Totale kosten van het maatregelenprogramma 2016-2021 (in miljoen €)................................... 133 
Figuur 25:  Kaart van de nitraatkwetsbare zones in Wallonië - Vergelijking van hun uitgestrektheid vóór 

en na 1 januari 2013 (ministeriële besluiten van 22 november 2012) .......................................... 141 
Figuur 26:  EPICgrid-model: Evolutie van de nitraatconcentraties in het water dat uitspoelt onder de 

wortelzone (kaart a: periode 1994-1999; kaart b: periode 2004-2009 en kaart c: periode 
2009-2013) ................................................................................................................................... 143 

Figuur 27:  Verdeling van de ontvangen commentaren naargelang de verschillende belangrijke 
kwesties/uitdagingen ................................................................................................................... 171 

Figuur 28:  Verdeling van de ontvangen commentaren naargelang hun oorsprong ...................................... 173 
Figuur 29: Verdeling van de commentaren naargelang de hoofdstukken van de Beheerplannen ................ 174 
Figuur 30:  Ligging van de vier Waalse delen (in lichtblauw) van de internationale 

stroomgebiedsdistricten van de Schelde, de Maas, de Rijn en de Seine (gescheiden door de 
roze lijnen) .................................................................................................................................... 178 

Figuur 31: De 4 stroomgebiedsdistricten en de 15 Waalse deelstroomgebieden .......................................... 178 
 

13.3 Kaarten 

Kaart 1:  Nettogap (kg/d) in totaal stikstof en totaal fosfor voor Wallonië - Bron: SPW, DGO3, DESu 
(2015).............................................................................................................................................. 50 

Kaart 2:  Percentage van de te leveren inspanning in totaal stikstof en totaal fosfor voor Wallonië - 
Bron: SPW, DGO3, DESu (2015) ...................................................................................................... 51 

Kaart 3:  Percentage van de te leveren inspanning per verontreinigingsbron - Bron: SPW, DGO3, DESu 
(2015).............................................................................................................................................. 53 



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 193 - 

Kaart 4:  Percentage van de te leveren inspanning per verontreinigingsbron - Bron: SPW, DGO3, DESu 
(2015).............................................................................................................................................. 54 

Kaart 5:  Verantwoordelijkheid van het gebrek aan collectieve waterzuivering voor het niet-bereiken 
van de goede toestand ................................................................................................................. 133 

Kaart 6:  Verantwoordelijkheid van de industrie voor het niet-bereiken van de goede toestand ............... 137 
Kaart 7:  Verantwoordelijkheid van de landbouw voor het niet-bereiken van de goede toestand ............. 139 
 



Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 194 - 

14 Letterwoorden 

ADEPS Administration de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air (Federatie Wallonië-
Brussel) 

AFNOR Association française de normalisation (Franse normalisatie-instelling) 

Ag Zilver 

APL Azote potentiellement lessivable (potentieel uitspoelbare stikstof) 

APSÛ Meetmethode van de gevoeligheid/kwetsbaarheid van de watervoerende lagen  

As Arseen 

ATE Afhankelijke terrestrische ecosystemen 

BAM Dichloorbenzamide 

BBT Beste beschikbare technieken 

BHG Brussels Hoofdstedelijk gewest 

BHG Brussels Hoofdstedelijk gewest 

BS Belgisch Staatsblad 

BTW Belasting over de toegevoegde waarde 

BWR Besluit van de Waalse Regering 

BZV5 Biochemische zuurstofvraag op 5 dagen 

CAI Coût assainissement industrie (industriële saneringskosten) 

CCIM Coördinatiecomité Internationaal milieubeleid  

Cd Cadmium 

CEBEDEAU Centre belge d’étude et de documentation de l’eau 

CEN Europese normalisatie-organisatie 

CGT Commissariat général au tourisme de la Wallonie 

CIPAN Tussenteelten van vanggewassen 

CIPMS/IKSMS Internationale Commissies ter bescherming van de Moezel en Saar  

CNOSW Digitale cartografie van het bodemgebruik in Wallonië 

Cr Chroom 

CRA-W Centre wallon de Recherches agronomiques (Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek) 

CREA (Directie Communicatie, Natuurlijke hulpbronnen, Leefmilieu en Landbouw (DGO3 – SPW) 

CTI Centrum voor technische ingraving 

Cu Koper 
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CVA Coût-vérité à l’assainissement (Reële kostprijs waterzuivering/m3) 

CVD Coût-vérité à la distribution (reële kostprijs distributie/m3) 

CWATUPE Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie 

CZV  Chemisch zuurstofverbruik 

DCENN Directie van de niet-bevaarbare waterlopen (DGO3-SPW)  

DCM Dichloormethaan 

dd. Dienstdoend 

DDT Dichloordifenyltrichloorethaan 

DE Duitsland 

DEE Departement Leefmilieu en Water (DGO3-SPW)  

DEHP Di(2-ethylhexyl)-ftalaat  

DESo Directie Grondwaterlichamen (SPW)  

DESu Directie Oppervlaktewaterlichamen (SPW)  

DGO2 Operationeel Directoraat-generaal "Mobiliteit en Waterwegen" (SPW) 

DGO3 Operationeel Directoraat-generaal "Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu" (SPW) 

DGO4 Operationeel Directoraat-generaal "Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en 
Energie" (SPW) 

DPA Departement Vergunningen (DGO3-SPW) 

DPC Departement Ordehandhaving en Controle (DGO3-SPW) 

DPEAI Departement Europees Beleid en Internationale overeenkomsten (DGO3-SPW) 

DPS Directie bodembescherming (DGO3-SPW) 

DSG Deelstroomgebied 

EC Europese Commissie 

ECOSTAT Werkgroep van de Europese Commissie (Ecological status and intercalibration) - GUS 

EDC 1,2-dichloorethaan 

EEG Europese Economische Gemeenschap (acroniem gebruikt tot in 2009 en vervangen door EU) 

EMA Europees Milieuagentschap 

E-PRTR  European pollutant release and transfer register (Europees register van de lozingen en 
verplaatsingen van verontreinigende stoffen) 

ERU Eaux résiduaires urbaines (stedelijk afvalwater 

ESo Eaux souterraines (grondwater) 

ESu Eaux de surface (oppervlaktewater) 

ETBE Ethyl-tert-butylether 
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EU Europese Unie 

Excl. BTW Exclusief belasting over de toegevoegde waarde  

FOD ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale overheidsdienst 
Economie 

FR Frankrijk 

FRPP Federaal reductieprogramma voor pesticiden (2013-2017) 

FWA Fédération wallonne de l’agriculture (Waalse Landbouwfederatie) 

GCB Gebieden van communautair belang 

GG Grondgebondenheidscijfer 

GGBI Genormaliseerde globale biologische index 

GHL Groothertogdom Luxemburg 

GIS/SIG Geografisch informatiesysteem 

GLB Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

GPPR-BHG Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013-
2017) 

GUS Gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie van de KRW en van de Overstromingsrichtlijn 

GVE Grootvee-eenheid 

GVEN Grootvee-eenheid Stikstof (GVE-N) is de hoeveelheid stikstof (N) geproduceerd door een 
melkkoe en is een eenheid gebruikt bij de beoordeling van de waterverontreiniging door 
nitraten. 

GW Waalse Regering 

GxABT Gembloux AgroBio Tech (Faculteit Landbouwwetenschappen en biologische engineering van de 
Université de Liège) 

HCB Hexachloorbenzeen 

HCBD Hexachloorbutadieen 

HCH Hexachloorcyclohexaan 

Hg Kwik 

HORECA Activiteitensector van hotels, restaurants, cafés 

IBMR Biologische index voor macrofyten in waterlopen 

ICBR Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn 

IDEA Intercommunale du développement économique et de l’aménagement de la région Mons-
Borinage-Centre 

IE Inwonersequivalent 

IECBW Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon  

IED Industrial emission Directive (IED-richtlijn inzake industriële emissies)  
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IMC Internationale Maascommissie 

INTERREG Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen 

Inw Inwoner 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging)  

IPS indice de polluosensibilité spécifique (index van impactsensitieve diatomeeën) 

ISC Internationale Scheldecommissie 

ISGD Internationaal stroomgebiedsdistrict 

ISSeP Institut scientifique de service public de Wallonie (instelling van openbaar nut) 

IWZI Individuele waterzuiveringsinstallatie 

KB Koninklijk besluit 

KE Kolonievormende eenheid 

KG Kwetsbaar gebied 

KMI  Koninklijk meteorologisch instituut 

KMO Kleine en middelgrote ondernemingen 

KRW Kaderrichtlijn Water 

LEED Laboratoire d’écologie des eaux douces (Université de Namur) 

LIFE Financieringsinstrumenten voor het milieu (EU-fonds voor de financiering van het Europese 
milieubeleid). 

MAE Milieuvriendelijke landbouwpraktijken die de landbouwers op vrijwillige basis kunnen 
toepassen om hun milieu impact te verminderen 

MB Ministerieel besluit 

MCPA (4-chloor-2-methylfenoxy)azijnzuur 

MESo Masse d’eau souterraine (Grondwaterlichaam) 

MESu Masse d’eau de surface (Oppervlaktewaterlichaam) 

MKN Milieukwaliteitsnorm voor het oppervlaktewater 

MOEA Organische stoffen exogeen aan de landbouw 

MTBE Methyl-tert-butylether 

N Stikstof 

NAPAN National actie Plan d’action national 

Ni Nikkel 

NL Nederland 

O2 Zuurstof 
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OAA Organisme d’assainissement agréé (erkende waterzuiveringsinstelling) De OAA zijn belast met 
de studie, de bouw en de exploitatie van de collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties - opvang 
en zuivering. De OAA zijn intercommunales. 

ORBP Overstromingsrisicobeheerplannen 

P Fosfor 

PA Port autonome (autonome haven) 

PAC Port autonome de Charleroi (Autonome haven van Charleroi) 

PACO Port autonome du Centre et de l’Ouest(Autonome haven van het Centrum en van het Westen) 

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 

PAL Port autonome de Liège (Autonome haven van Luik) 

PAN Port autonome de Namur (Autonome haven van Namen) 

PARIS Actieprogramma's Rivieren via een geïntegreerde en gesegmenteerde aanpak  

PASH Waterzuiveringsplan per deelstroomgebied 

Pb Lood 

PBT persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen 

PCB Polychloorbifenyl 

PCDN Gemeentelijke natuurontwikkelingsplan 

PCP Pentachloorfenol 

PCT Polychloortribifenyl 

PEGASE Modèle de planification et gestion de l’assainissement des eaux Aquapôle – Université de Liège 
(Simulatiemodel voor de bepaling van de waterkwaliteit) 

PER tetrachlooretheen 

PGDA Programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw (Wallonië) 

PIC Programme d’investissement communal (gemeentelijk investeringsprogramma) 

Plan PLUIES Plan ter preventie en bestrijding van overstromingen en de gevolgen daarvan voor de 
slachtoffers 

PPP Produits de protection des plantes (gewasbeschermingsmiddelen) 

PRPB Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (tot eind 2013) 

PWRP Waals programma voor pesticidenreductie (2013-2017) 

Qualphy Evaluatietool van de fysische waterkwaliteit 

RAMSAR Internationale conventie voor de aanwijzing van wetlands van internationale belang 

REF Inkomen van de landbouwer en zijn gezin 

RTT Inkomen uit arbeid 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
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SAR Sites à réaménager (Te herbestemmen sites) 

SAU Superficie agricole utilisée (landbouwareaal) 

SBZ Speciale beschermingszone 

SDER Waalse gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan 

SEQ-Eso Evaluatiesysteem van de grondwaterkwaliteit  

SIG/GIS Geografisch informatiesysteem 

SIS Stoffen in suspensie 

SIZ Speciale instandhoudingszone 

SPAA Service public d’assainissement autonome 

SPGE Société publique de gestion de l’eau 

SPW Waalse overheidsdienst 

SRERE Gewestelijk schema voor de exploitatie van de waterbronnen 

SVWL Sterk veranderd waterlichaam 

SWDD Actieplannen van de Waalse strategie voor duurzame ontwikkeling  

SWDE Société wallonne des eaux 

SYRAH Système relationnel d'audit de l'hydromorphologie des cours d’eau (IRSTEA-France) (Frans 
waterauditsysteem ) 

T Ton 

TCB Trichloorbenzeen 

TCM Tetrachloormethaan 

TRI Trichlooretheen 

TW Toegevoegde waarde 

UCM Union des classes moyennes (Unie van de middenstand) 

ULg Université de Liège 

UWE Union wallonne des entreprises 

VDAP Vlaams actieplan voor duurzaam pesticidengebruik 

VE Vervuilingseenheid 

VITO Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek 

VL Vlaanderen (Vlaams Gewest) 

VN Verenigde Naties 

WATECO Guidance document on water economics, richtsnoer van de werkgroep van de Europese 
Commissie over de economische aspecten van de uitvoering van de kaderrichtlijn Water. 

WEI
+
 Water exploitation index « + » 

http://sder.wallonie.be/pages/Cartes.htm
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WL Waterlichaam 

Zn Zink 
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15 Glossarium 

10-Sous 

Database met de locaties van de grondwaterwinningen rond een punt van bekende Lambert-gegevens en 
binnen een bepaalde straal 

Aanvulling van de grondwaterlagen  

Fractie van het neerslagwater dat effectief in de grondwaterlagen doorsijpelt. 

Afvloeiing   

Een niet-georganiseerd fysisch afvloeiingsfenomeen van het water aan de oppervlakte van een stroomgebied 
na regenval. Deze stroming duurt tot het water een rivier, een waterzuiveringsnet of een moeras ontmoet. De 
kracht van de afvloeiing is afhankelijk van tal van factoren: intensiteit van de neerslag, de hellingsgraad, de 
dichtheid van de platengroei, menselijke activiteiten, enz. 

Afvloeiingsfaciës  

Klein vak van de waterloop (meestal met een lengte van 1 tot 10 keer de volle breedte) met homogene 
kenmerken (op schaal van enkele m

2
 tot enkele honderden m

2
) met betrekking tot de stroming, de diepte, de 

korrelgrootte, de helling van de bedding, de waterlijn en de dwarsprofielen van de waterloop.  

Alomtegenwoordige PBT's  

Persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen die, onafhankelijk van het hoge of lage 
concentratiegehalte, frequent in alle typen waterlichamen worden aangetroffen, hetzij omdat zij op diffuse 
wijze in het milieu worden geloosd, hetzij vanwege hun intrinsieke eigenschappen (persistent).  

AMICE  

Project: "The impacts of climate change on the discharges of the river Meuse " 

Antropogeen  

Wordt gezegd van iets dat van menselijke oorsprong is. 

Aqualim  

Website (http://aqualim.environnement.wallonie.be/login.do) die toegang geeft tot de gegevens van het 
limnimetrisch meetnet van de Directie van de niet-bevaarbare waterlopen. 

Aquaphyc  

Website (http://aquaphyc.environnement.wallonie.be/login.do ) die toegang geeft tot de chemische en 
fysisch-chemische gegevens van de Waalse waterlopen beheerd door de Directie van het oppervlaktewater 

Aquapol  

Site internet (http://aquapol.environnement.wallonie.be/le_projet_aquapol.htm ) die toegang geeft tot de 
meetgegevens van het waarschuwingsnet. 
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AQUAWAL  

Beroepsvereniging van de openbare operatoren van de waterkringloop in Wallonië (http://www.aquawal.be) 

Aquiclude, Aquifer en Aquitard  

Drie termen die het min of meer doorlatend karakter van de rotsformaties kenmerken: 
De term aquifer wijst op een formatie die voldoende doorlatend en poreus is om er aanzienlijke hoeveelheden 
grondwater uit te winnen. 
De aquifer bevat een grondwaterlaag (of watervoerende laag), dat is het water dat in de aquifer stroomt. 
Aquifer en watervoerende laag zijn dus geen synoniemen: de eerste duidt op het omhulsel, de tweede op de 
inhoud. 
De term aquitard wijst op een semidoorlatende formatie waarin het water trager stroomt dan in een aquifer; 
het is mogelijk om hier water te winnen, maar in beperkte hoeveelheden;  
De term aquiclude wijst op een ondoorlatende formatie die om economische redenen niet-exploiteerbaar is 

Beginsel van de terugwinning van de kosten van de waterdiensten  

Terugwinning van de kosten van de waterdiensten (inclusief milieukosten en kosten van de hulpbronnen) door 
de verschillende gebruikerscategorieën van de diensten.  

Bemaling  

Ontlasten van overtollig infiltratiewater, hoofdzakelijk gebruikt in de mijnen en ondergrondse milieus. Met het 
oog op de instandhouding van de watervoorraad wordt het bemalingswater van steengroeven (dat optreedt 
wanneer een steengroeve wordt geopend of verdiept, of omdat een karstbron optreedt, of omdat de 
grondwaterlaag tijdens boringen werd aangeboord) steeds vaker benut. 

Bentische macro-ongewervelden  

Verzamelnaam voor ongewervelde organismen die zich op de bodem van waterlopen vermenigvuldigen en 
aan de oppervlakte of in de spleten van het substraat leven. Het gaat vooral om insectenlarven, weekdieren en 
wormen.  

Biochemische zuurstofvraag (BZV)  

De nodige hoeveelheid zuurstofverbruik voor de biologische afbraak van de organische stoffen in het water. 
De resultaten zijn uitgedrukt in verbruikte milligram zuurstof per liter water gedurende een aantal dagen 
(meestal 5 dagen BZV5) 

Biociden  

Werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, een of meer 
werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om (i) een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, 
onschadelijk te maken, (ii) de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of 
biologische weg te bestrijden (richtlijn 98/8/EG). 

Biota  

Alle levende organismen (planten, micro-organismen, dieren, enz.) die in een specifieke habitat of biotoop 
(natuurlijke levensruimte van de soort) aanwezig zijn. Voor de kaderrichtlijn Water betreffen de biota de 
vissen en sommige ongewervelden (schelp- en weekdieren). 
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Bodemdaling  

In geologie wijst een bodemdaling op een trage verzakking van de lithosfeer (een geleidelijk zakken van een 
continentale kustzone) wat leidt tot een geleidelijke afzetting van sedimenten onder een constante 
waterdiepte. 

Chemisch zuurstofvraag (CZV)  

De nodige hoeveelheid zuurstofverbruik door de sterke chemische oxidansen voor de oxidatie van de 
organische en minerale stoffen in het water. De CZV laat toe om de vuilvracht van het afvalwater te 
beoordelen. De resultaten zijn uitgedrukt in milligram zuurstof per liter water. 

Chemische toestand  

Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de analyse van de concentraties van diverse verontreinigende 
stoffen opgenomen in de bijlagen IX en X van de kaderrichtlijn Water waarin ook de prioritaire 
verontreinigende stoffen zijn opgenomen (zie definitie). Artikel 2 § 24 van de kaderrichtlijn bepaalt de goede 
chemische toestand van een oppervlaktewaterlichaam als volgt: "de chemische toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam waarin de concentraties van verontreinigende stoffen niet boven de 
milieukwaliteitsnormen liggen". Voor het grondwater verwijzen de kwaliteitsnormen naar de maximale 
concentraties bepaald door de diverse Europese wetgevingen betreffende nitraten, 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, enz. Voor de verontreinigende stoffen die niet door de Europese 
wetgeving zijn gedekt, moesten de lidstaten vóór juni 2006 de drempelwaarden bepalen. De beoordeling van 
de chemische toestand omvat twee indelingen: "goed" of "niet goed" 

Collectieve waterzuivering (zie ook waterzuivering)  

De collectieve waterzuivering betreft het stedelijk afvalwater afkomstig van de agglomeraties. In casu wordt 
het afvalwater opgevangen in een riool- en collectorenstelsel dat het water naar een (of meer) collectieve 
rioolwaterzuiveringsinstallatie(s) voert waar het water wordt gezuiverd. In Wallonië exploiteren en beheren 7 
erkende waterzuiveringsinstellingen de collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties in nauwe samenwerking 
met de SPGE. 

Collector  

Leiding van grote afmeting die de afvoeren van de rioolstelsels met het collectief 
rioolwaterzuiveringsinstallatie verbindt. 

Diatomeeën  

Eencellige planktonische of benthische algen die in zoet en in zout water leven en zich kenmerken door hun 
extern tweedelig kiezelskelet. 

Ecologische toestand  

Toestand van een waterlichaam bepaald overeenkomstig bijlage V van de kaderrichtlijn Water. De ecologische 
toestand is een aanduiding van de kwaliteit van de structuur en de werking van de aquatische ecosystemen 
die met het oppervlaktewateren zijn geassocieerd. De ecologische toestand berust op criteria, 
kwaliteitselementen genoemd, die van biologische (aanwezigheid van levende plantaardige en dierlijke 
wezens). hydromorfologische (bv. kunstmatige oeveraanleg) of fysisch-chemische (bv. aanwezigheid van 
macroverontreinigende stoffen) aard kunnen zijn. De ecologische toestand drukt een afwijking uit in 
verhouding tot referentieomstandigheden of omstandigheden die representatief zijn voor een 
oppervlaktewaterlichaam dat niet of weinig door menselijke activiteiten wordt beïnvloed. De ecologische 
toestand omvat vijf indelingen: zeer goed, goed, matig, ontoereikend en slecht).  
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Elektrische geleidbaarheid  

Het vermogen de elektrische stroom over te brengen. De elektrische geleidbaarheid van het water is 
hoofdzakelijk afhankelijk van zijn gehalte aan onopgeloste niet-organische zouten. 

Enterokokken  

Anaerobe bacteriën die normaliter de vorm aannemen van ketentjes. Het betreft intestinale opportunistische 
pathogenen die bloedvergiftiging, urine- of abdominale infecties kunnen veroorzaken. 

EPICgrid  

Een rekenkundig model gebaseerd op fysische modelvorming waarmee simulaties kunnen worden gemaakt, 
zowel op schaal van het perceel als op schaal van het stroomgebied, (Zie voor meer details het begeleidende 
document "Methodologische leidraad") 

Escherichia coli (of colibacille)  

Een staafvormige thermoresistente bacterie die bij 44 °C kan groeien. Deze bacterie komt bij de mens 
normaliter in het spijsverteringskanaal voor maar wordt ook aangetroffen in microbiologisch verontreinigd 
water en is een indicatie dat het water met fecale stoffen verontreinigd is. 

European Pollutant Emission Register (EPER)  

Europees emissieregister van verontreinigende stoffen, het eerste pan-Europese register betreffende 
industriële lozingen van verontreinigende stoffen in de lucht en het water. In 2006 werd het EPER-register 
vervangen door het E-PRTR-register. 

Eutrofiëring  

Verrijking van het oppervlaktewater met nutriënten, voornamelijk fosfor- en stikstofverbindingen, wat een 
overmatige plantengroei tot gevolg heeft. 

Fytoplankton  

Verzamelnaam voor in het water zwevende microscopische plantaardige organismen. 

Fytosanitaire producten  

Ook fytofarmaceutische producten, bestrijdingsmiddelen of nog gewasbeschermingsmiddelen (zie definitie 
infra) genoemd. Dit omvat alle producten bestemd voor de bescherming van de gewassen (onkruidverdelgers, 
schimmelwerende producten, insectenverdelgers, enz.). 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)  

Beleid dat werd ingevoerd op schaal van de Europese Unie, in hoofdzaak gebaseerd op maatregelen voor 
prijsondersteuning en subsidies, met de bedoeling de landbouw te moderniseren en te ontwikkelen.  

Gewasbeschermingsmiddel  

Werkzame stoffen en één of meer werkzame stoffen bevattende preparaten, in de vorm waarin zij aan de 
gebruiker worden geleverd en bestemd om: (i) planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle 
schadelijke organismen of de werking van dergelijke organismen te voorkomen, (ii) de levensprocessen van 
planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen, (iii) plantaardige producten te 
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bewaren, voor zover die stoffen of producten niet onder de bijzondere bepalingen vallen van de Raad of van 
de Europese Commissie inzake bewaarmiddelen (iv) ongewenste planten te vernietigen of (v) delen van 
planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen of te voorkomen (richtlijn 
91/414/EEG, decreet 94-359 van 5 mei 1994). 

In de praktijk worden ook vaak de termen “bestrijdingsmiddel”, “fytosanitair product”, “agrofarmaceutisch 
product”, “product voor plantenbescherming” of “product voor gewasbescherming” gebruikt in een betekenis 
die dichtbij die van gewasbeschermingsmiddelen aansluit. 

Goede toestand van een waterlichaam  

De goede toestand van een oppervlaktewaterlichaam is bereikt wanneer zowel de ecologische als chemische 
toestand ten minste “goed” zijn (richtlijn 2000/60/EG) – De goede toestand van een grondwaterlichaam is 
bereikt wanneer zowel de kwantitatieve als chemische toestand ten minste “goed” zijn (richtlijn 2000/60/EG).  

Grondgebondenheidscijfer GG  

Het GG geeft de verhouding weer tussen de organische stikstofproductie van een landbouwbedrijf (interne 
productie + invoer - uitvoer) en de toegestane spreidingscapaciteit van mest. 

Grondwaterlichaam  

Een afzonderlijke grondwatermassa in één of meer watervoerende lagen. 

Grondwatertoestand  

De algemene aanduiding van de toestand van een grondwaterlichaam, bepaald door de slechtste waarde van 
zijn kwantitatieve of chemische toestand. 

Grootvee-eenheid (GVE)  

Toegepaste eenheid om het aantal van verschillende soorten of categorieën van dieren te vergelijken of tellen. 
Hiertoe worden equivalenten bepaald op basis van de voederbehoeften van de verschillende soorten dieren. 
Per definitie is een koe van 600 kg die 300 liter melk per jaar produceert= 1 GVE, een slachtkalf = 0,45 GVE, 
een zogend moederschaap = 0,18 GVE, een zeug = 0,5 GVE, een eend = 0,014 GVE. 

Hydrofoob  

Wat waterafstotende is, niet aangetrokken tot de watermolecule. 

Hydrogeologie  

Betreft de wetenschap van het water in de oppervlakkige lagen van de lithosfeer (oppervlakkige streek van de 
aardkorst bestaande uit hard gesteente met een dikte van ongeveer 20 km). 

Hydromorfologie  

De wetenschap die de fysische parameters van de waterloop bestudeert, zowel parameters die betrekking 
hebben op de hydrologie (verband met de grondwaterlagen, studie van monsternemingen, enz.) als op de 
eigenlijke morfologie van de waterloop. Deze wetenschap bestudeert het verloop van het zomerbed (kracht, 
energie, debiet, substraat, kwaliteit van de oevers, tracé, enz.) in de tijd en in de ruimte, alsook zijn relatie met 
het winterbed (nevenwateren, hoogwater, ooibossen, enz.). De relatie bovenloop-benedenloop (longitudinale 
continuïteit) komt eveneens aan bod in de morfologische studie van de waterloop. 
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Hyporheïsche zone  

De term "hyporheïsche zone" duidt op het grensvlak tussen het oppervlakte- en het grondwater. Er bestaan 
een aantal definities die variëren afhankelijk van de wetenschappelijke discipline of wanneer beschouwd uit 
het oogpunt van hydrologische, hydrogeologische of ecologische processen (Vernoux, 2010)[1]. 

Individuele waterzuivering (zie ook waterzuivering)  

De individuele waterzuivering bestaat in de waterzuivering van een woning op hetzelfde perceel. In 
tegenstelling tot de collectieve waterzuivering vereist de individuele waterzuivering noch een rioolstelsel noch 
collectoren. In casu is de burger direct verantwoordelijk voor het beheer van zijn individuele 
waterzuiveringsinstallatie. Een uitbreiding van de individuele waterzuivering, de gegroepeerde individuele 
waterzuivering, betreft de zuivering van afvalwater van verschillende woningen die op hetzelfde perceel 
gelegen zijn. 

Integrated Pollution prevention and control (IPPC)  

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - de richtlijn 2008/1/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
voorziet in een vergunning voor industriële en landbouwactiviteiten met een hoog verontreinigingspotentieel. 
Deze vergunning kan pas worden uitgereikt wanneer bepaalde milieuvoorwaarden zijn vervuld, zodanig dat de 
bedrijven zelf instaan voor de preventie en vermindering van de verontreiniging die ze mogelijkerwijs kunnen 
veroorzaken. De richtlijn 2008/1/EG werd vervangen door de richtlijn 2010/75/EU (IED-richtlijn) inzake 
industriële emissies die de richtlijn 2008/1/EG (IPPC-richtlijn) en zes andere richtlijnen in één enkele richtlijn 
inzake industriële emissies samenvoegt. 

Inventarisatie  

Een document dat alle nodige informatie bevat voor de karakterisering van de bestaande Waalse 
stroomgebiedsdistricten en deelstroomgebieden, uitgevoerd overeenkomstig het Waterwetboek met 
toepassing van artikel 5 van de kaderrichtlijn water. Deze inventarisatie bevat een analyse van de kenmerken 
van het stroomgebiedsdistrict, een effectenstudie van de impact van menselijke activiteiten op de toestand 
van het oppervlakte- en grondwater en een economische analyse van het watergebruik. 

Inwonerequivalent (IE)  

Een theoretische grootheid die de gemiddelde geproduceerde vuilvracht van afvalwater per persoon en per 
dag weergeeft. 

Jaarlijks hernieuwbare grondwatervoorraad  

Hiermee wordt bedoeld de gemiddelde waterstroming die jaarlijks in de bodem doorsijpelt om de verzadigde 
zone te bereiken en stemt overeen met de aanvulling van de grondwaterlagen (zie definitie supra). De jaarlijks 
hernieuwbare grondwatervoorraad mag niet worden verward met de jaarlijks beschikbare 
grondwatervoorraad, door de kaderrichtlijn bepaald als "„het jaargemiddelde op lange termijn van de totale 
aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet 
dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de doelstellingen van ecologische kwaliteit te 
bereiken, teneinde een significante verslechtering van de ecologische toestand van die wateren alsmede 
significante schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen", d.w.z. het aandeel van de 
jaarlijks hernieuwbare voorraad die op duurzame wijze kan worden gewonnen. Deze beschikbare voorraad 
wordt berekend door van de hernieuwbare voorraad het jaarlijks watervolume af te trekken dat nodig is voor 
het behoud van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.  



 Tweede Stroomgebiedbeheerplannen - Algemeen document 

- 207 - 

Karst   

Geheel van oppervlakkige en ondergrondse formaties die het gevolg zijn van het oplossen van 
carbonaatgesteente (kalksteen, dolomiet) door water dat door koolstofdioxide koolzuur bevat. Bij uitbreiding, 
verzamelnaam voor vergelijkbare vormen die ontstaan in zout gesteente (gips, anhydriet, haliet). 

Kunstmatig waterlichaam  

Een door menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichaam (bv. stuwmeren). 

Kunstmatige aanvulling  

Verhoging van de natuurlijke aanvulling van de grondwaterlagen of van de grondwatervoorraden door middel 
van injectieputten, spreiding of wijziging van de natuurlijke omstandigheden. 

Kwantitatieve toestand  

Toestand van een grondwaterlichaam die het evenwicht vertegenwoordigt tussen enerzijds de 
waterwinningen en grondwaterbehoeften voor de voorziening van het oppervlaktewater, en anderzijds de 
natuurlijke aanvulling van een grondwaterlichaam. De kwantitatieve toestand omvat twee indelingen: goed en 
ontoereikend. De kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam is goed wanneer de waterwinningen 
niet meer bedragen dan het aanvulvermogen van de beschikbare waterbron, rekening houdend met de nodige 
watervolumes voor de watervoorziening van de aquatische oppervlakte-ecosystemen en wetlands die direct 
van het waterlichaam afhankelijk zijn. 

Kwetsbare gebieden  

In de zin van de richtlijn 91/271/EEG wordt een oppervlaktewaterlichaam als kwetsbaar aangewezen (i) indien 
wordt vastgesteld dat het eutroof is of eutroof kunnen worden indien geen beschermende maatregelen 
worden genomen, (ii) indien het voor de winning van drinkwater bestemde oppervlaktewater hogere 
nitraatconcentraties zou kunnen bevatten dan de normen indien geen maatregelen worden genomen, (iii) 
indien het water een verdere behandeling nodig heeft om te voldoen aan andere Europese richtlijnen. 

Kwetsbare zones  

In de zin van de richtlijn 9/676/EG, alle bekende gebieden op het grondgebied van een lidstaat die afvloeien in 
de wateren die door nitraten uit landbouwbronnen bijdragen tot de verontreiniging van deze wateren. 

Laagwaterstand  

Laagwaterstand van een lotisch (met betrekking tot de waterloop in zijn geheel) of lentisch ecosysteem (met 
betrekking tot stilstaand water met trage aanvulling: vijvers, vennen, meren).  

Limnigraaf  

Een elektromechanisch meetinstrument voor de doorlopende registratie van de grondwaterstand op afrollend 
millimeterpapier. 

Limnimetrie   

Meting van de waterhoogte van een meer, van een waterloop. 
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Lithostratigrafie  

Stratigrafische benadering (d.w.z. die de volgorde van gesteentelagen bestudeert, zie definitie infra) die de 
eigenschappen van de sedimentaire lagen uit geometrisch, lithologisch en petrografisch oogpunt bestudeert 
(beschrijving van gesteenten en analyse van hun structurele, mineralogische en chemische eigenschappen). 

Macrofyten  

Grote planten die in de aquatische ecosystemen groeien. Deze planten kunnen boven het water uitsteken (bv. 
riet), vrij op het water groeien (bv. eendenkroos), onder water groeien en op het wateroppervlak drijven (bv. 
waterlelie) of gewoon onder water groeien (bv. fonteinkruid). 

Macroverontreinigende stoffen 

Verontreinigende stoffen in concentraties in de orde van grootte van een milligram per liter die de natuurlijke 
systemen verstoren. Voorbeelden: stikstof, fosfor, organische koolstof, enz. 

Microverontreinigende stoffen 

Actieve minerale of organische stof die in minuscule concentraties (in de orde van grootte van µg/l of minder) 
giftig kan zijn. 

Milieukwaliteitsnorm  

Concentratie van een verontreinigende stof of groep van stoffen in het water, in de sedimenten of in de biota 
die met het oog op de gezondheid van de mens niet mag worden overschreden.  

Milieuvergunning klasse 1 en 2  

Verplicht reglementair document waarover exploitanten van bepaalde productie-, diensten- en 
fabrieksinrichtingen en/of -installaties moeten beschikken om hun activiteit te kunnen uitoefenen. Afhankelijk 
van hun potentieel verontreinigende aard, zijn de inrichtingen in drie klassen ingedeeld: klasse 1 voor de 
activiteiten met de grootste impact op de gezondheid en het milieu, klasse 3 voor de minst verontreinigende 
activiteiten en klasse 2 voor de intermediaire activiteiten. Voor de inrichtingen van klassen 1 en 2 is een 
milieuvergunning vereist. De milieuvergunning neemt de technische bepalingen op die de exploitant in acht 
moet nemen zodat zijn installaties/activiteiten geen hinder vormen voor de directe omgeving en geen schade 
berokkenen aan het milieu. 

Monitoring voor nader onderzoek  

Een soort monitoring die wordt verricht (i) wanneer de reden van een overschrijding niet bekend is, (ii) om 
informatie te verschaffen voor de vaststelling van een maatregelenprogramma om de milieudoelstellingen te 
bereiken of (iii) de omvang en het effect van een incidentele verontreiniging vast te stellen.  

NATURA 2000  

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met een grote erfgoedwaarde door de 
uitzonderlijke fauna en flora die deze gebieden herbergen. 

Natuurlijke bank  

Een massa opeengestapelde stoffen in het zomerbed van een rivier die met de stroom worden meegevoerd 
(planten, takken, rotsen, hout, divers verweringspuin, enz.).  
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Nevenwater  

Geheel van aangeslibde wetlands in permanente of tijdelijke verbinding met het courante milieu door 
oppervlakte- of grondwaterverbindingen: rivierarmen, strangen, plassen, overstroomde moerasgronden, enz.  

Nitrawal  

Een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft de landbouwers te begeleiden bij hun aanpak de 
waterbronnen te beschermen tegen nitraatverontreiniging. Nitrawal is in heel Wallonië actief met voorrang 
aan de kwetsbare zones(http://www.nitrawal.be). 

Onverzadigde zone  

Onverzadigde zone van de bodem en/of de ondergrond op het raakvlak tussen de atmosfeer-pedosfeer en de 
grondwaterlaag. In de onverzadigde zone zijn de poriën van de bodem gedeeltelijk gevuld met water (met 
uitzondering van de capillaire zone) en gas (meestal lucht), in tegenstelling tot de met water verzadigde zone 
(of watervoerende lagen) waar de poriën volledig met water zijn gevuld.  

Ooibos  

Een plantaardige boomrijke formatie die zich langs de waterlopen ontwikkelt. In ruimere zin een plantaardige 
en grasachtige formatie die een overgangsfunctie vervult tussen het aquatische en terrestrische milieu. 

Operationele monitoring  

Een soort monitoring die wordt verricht om (i) de toestand vast te stellen van de waterlichamen waarvan blijkt 
dat ze risico lopen de milieudoelstellingen niet te bereiken en (ii) uit de maatregelenprogramma's resulterende 
wijzigingen in de toestand van die waterlichamen te beoordelen. 

Oppervlaktewaterlichaam  

Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, 
een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. 

Oppervlaktewatertoestand  

De algemene aanduiding van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam, bepaald door de slechtste 
waarde van zijn ecologische of chemische toestand. 

Organische stoffen exogeen aan de landbouw (MOEA)  

Organische bijproducten die een nuttige toepassing kunnen vinden in de landbouw: zuiveringsslib van 
collectieve en industriële rioolwaterzuiveringsinstallaties, digestaat uit biogasproductie, compost (groenafval, 
slib, huishoudelijk afval of andere), enz. 

Organismes d’assainissement agréé (OAA - erkende waterzuiveringsinstelling) 

Intercommunales (de voormalige Organismes d’épuration agréés - OEA) die in Wallonië actief zijn op het 
gebied van afvalwaterzuivering. Wallonië telt 7 OAA: AIDE, AIVE, INASEP, IDEA, IPALLE, IBW en IGRETEC. Tegen 
betaling belasten zij zich onder meer met de bouw van de zuiveringsinstallaties zoals collectoren, 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, alsook met de exploitatie ervan (via leasingcontracten). 
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PEGASE  

Simulatiemodel voor de bepaling van de waterkwaliteit. Zie voor meer informatie het begeleidende document 
"Methodologische leidraad". 

PGDA  

Waals programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw ingevoerd in het kader van de uitvoering van 
de Europese richtlijn 91/676/EEG inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen. 

Phyteauwal  

Een vzw die die tot doel heeft " … ondersteuning te geven aan de gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen […], alsook aan de bevoegde autoriteiten met de bedoeling alles in het werk te 
stellen om de impact van deze producten op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken. "  

Piëzometrisch (niveau) 

Vrije stijghoogte van een grondwaterlaag die traditioneel via een in de grond geboord gat met een peilbuis 
wordt gemeten (piëzometer). Het piëzometrisch niveau van de waterlaag is die waar de druk nul is (met aftrek 
van de atmosferische druk). 

Primaire behandeling  

De primaire behandeling bestaat uit de bezinking van de in het water vaste stoffen in suspensie. De parameter 
die deze vuilvracht kenmerkt is het gehalte aan stoffen in suspensie (in mg SIS/l).  

Prioritaire stoffen  

Een lijst van op Europees niveau geselecteerde stoffen die een aanzienlijk risico inhouden voor of via het 
aquatisch milieu (oppervlaktewater). De eerste lijst van 33 stoffen of groepen van stoffen werd opgenomen in 
bijlage X van de KRW bij beschikking 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20/11/2001. 
De lijst werd in 2008 gewijzigd door de MKN-richtlijn 2008/105/EG van 16 december 2008 inzake 
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid. Binnen de lijst van 2008 zijn 13 stoffen aangemerkt 
als prioritair gevaarlijk en 20 als prioritair. In 2013 heeft de richtlijn 2013/39/EU van 12 augustus 2013 12 
"nieuwe" prioritaire stoffen aan de lijst toegevoegd waarvan 6 als prioritair gevaarlijk zijn aangemerkt.  

Quaternaire behandeling  

De quaternaire behandeling bestaat uit het ontsmetten van stedelijk afvalwater dat, omwille van zijn 
besmetting met ziektekiemen, een gevaar vormt voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld daar waar zwemmen 
toegelaten is). De parameters die deze besmetting kenmerken zijn de intestinale enterokokken en de fecale 
colibacteriën (met name Escherichia coli) die in een bepaalde hoeveelheid water worden geteld. 

RAMSAR-gebieden  

Beschermde gebieden afgebakend in het kader van een internationale conventie inzake wetlands van 
internationaal belang, met als officiële titel International Conference on Wetlands and Waterfowl. De 
conventie werd door de deelnemende landen opgesteld en aangenomen tijdens de conferentie in Ramsar in 
Iran op 2 februari 1971. De conventie is op 21 december 1975 in werking getreden. 
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Reële kostprijs distributie (CVD)  

Alle kosten verbonden aan de waterproductie/-distributie, inclusief de kosten voor de bescherming van de 
waterwinningen bestemd voor de openbare watervoorziening. De CVD wordt berekend per kubiek meter 
afgenomen water. 

Reële kostprijs waterzuivering (CVA)  

Kosten van de openbare dienst waterzuivering van het stedelijk afvalwater, die bestaat uit de diensten voor de 
opvang en zuivering van het afvalwater, prioritaire riolering en ontwatering. De CVA is ten laste van de 
drinkwaterproducenten/-distributeurs die de ontvangsten uit de CVA doorstorten aan de SPGE afhankelijk van 
de verdeelde volumes. De waterproducenten/-distributeurs factureren de CVA vervolgens door aan de 
waterverbruikers. 

Restafvoer  

Het permanent te handhaven minimaal debiet van een waterloop ter hoogte van een kunstwerk om het 
biologisch evenwicht en de gebruiksfuncties van het water stroomafwaarts in stand te houden. 

Risicowaterlichaam  

Oppervlakte- of waterlichaam dat het risico loopt de goede toestand niet te bereiken binnen de door de 
kaderrichtlijn Water gestelde termijnen, rekening houdend met de beschikbare informatie (resultaten van de 
meetnetten van de waterkwaliteit, analyse van de belastingen van de waterlichamen, enz.). 

Riviercontract  

Protocolakkoord tussen alle publieke en private actoren van een stroomgebied voor een duurzaam beheer van 
de waterbronnen van het stroomgebied, van de waterloop en van zijn zijrivieren. Dit protocol bevordert een 
participatief beheer van de waterbronnen via overleg, sensibilisering en informatie. Alle consensueel 
overeengekomen acties worden in één enkel document gebundeld, het riviercontract, dat om de drie jaar 
wordt vernieuwd. Thans telt het Waals Gewest 16 riviercontracten (of 68% van het Waalse grondgebied) en 4 
andere zijn in voorbereiding. 

SAU - surface agricole utilisée (landbouwareaal)  

Een statistisch concept bestemd om het grondgebied te berekenen dat voor de landbouw wordt gebruikt. De 
SAU omvat de akkerlanden, blijvend grasland en meerjarige gewassen. De SAU omvat niet de bossen en 
wouden. De SAU omvat echter wel braakland. 

Secundaire behandeling  

De secundaire behandeling bestaat uit de afbraak door micro-organismen van de organisch vuilvracht in het 
afvalwater. De parameters die deze vuilvracht kenmerken zijn de chemische zuurstofvraag (CZV) en de 
biologische zuurstofvraag (BZV5), Beide zijn uitgedrukt in mg O2/l. 

SEQ-Eso  

Evaluatiesysteem van de grondwaterkwaliteit in Wallonië ontwikkeld door de Directie Grondwater van de SPW 
en op 22 mei 2003 door de Waalse Regering goedgekeurd. Dit systeem neemt alle mogelijke effecten van 
menselijke activiteiten en alle mogelijke watergebruiken in aanmerking en biedt een snelle en beknopte 
diagnose van de chemische grondwatertoestand. 
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SEVESO  

SEVESO-inrichtingen zijn industriële bedrijven die risico's inhouden van ongevallen verbonden aan de aard en 
de hoeveelheid van opgeslagen producten. Een eventueel ongeval op een SEVESO-inrichting kan schade 
veroorzaken aan personen, aan goederen en aan het milieu.  

Specifieke verontreinigende stoffen van de ecologische toestand  

In het oppervlaktewater aanwezige verontreinigende stoffen. De lijst van de specifieke verontreinigende 
stoffen voor Wallonië is opgesteld overeenkomstig artikel R.133, in bijlage VII van het regelgevend deel van 
het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. 

Stakeholders  

De stakeholders of belanghebbende partijen zijn de individuele of collectieve actoren (groep of organisatie) 
die actief of passief bij een beslissing of project betrokken zijn, d.w.z. dat hun belangen positief of negatief 
kunnen worden beïnvloed door de al dan niet uitvoering ervan. 

Sterk veranderd waterlichaam (SVWL)  

Een oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen ingevolge menselijke activiteiten wezenlijk van 
aard is veranderd. De lidstaten hebben deze waterlichamen aangewezen overeenkomstig de bepalingen van 
artikel $(3) van bijlage II van de kaderrichtlijn Water. 

Stoffen in suspensie (SIS)  

Kleine zwevende deeltjes in het water, hetzij van natuurlijke (bv. geërodeerde bodemdeeltjes na regenweer) 
hetzij van antropogene oorsprong (bv. deeltjes aanwezig in het stedelijk en/of industrieel afvalwater). Hun 
effect kan (i) mechanisch zijn wanneer zij sedimenten vormen en/of een scherm dat het licht belet in de 
waterloop door te dringen (vermindering van fotosynthese) of wanneer zij de kieuwen van de vissen 
afdichten, of (ii) chemisch wanneer zij een potentiële bron van verontreiniging in de sedimenten 
vertegenwoordigen.  

Stroomgebiedsdistrict   

Gebied gevormd door een of meer stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren. Deze 
gebieden zijn afgebakend en omschreven overeenkomstig artikel 3 paragraaf 1 van de richtlijn 2000/60/EG als 
de voornaamste eenheid van beheer van de stroomgebieden. 

Tertiaire behandeling  

De tertiaire behandeling bestaat uit de verlaging van het stikstof- en fosforgehalte in het afvalwater om 
zodoende de eutrofiëring van rivieren en kustwateren tegen te gaan. Deze behandeling is verplicht in Wallonië 
voor alle rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 10.000 IE. De parameters die deze 
vuilvracht kenmerken, zijn de totale stikstof- en de totale fosforconcentratie, respectievelijk uitgedrukt in mg 
N/l en mg P/l.  

Tijdelijke waterzuiveringsgebieden  

In de waterzuiveringsplannen per deelstroomgebied (PASH) vertegenwoordigt het tijdelijk 
waterzuiveringsgebied een deel van het grondgebied (gemeente of deel van een gemeente) waarvoor 
aanvullende studies nodig zijn om te bepalen of de waterzuivering collectief of individueel moet worden 
uitgevoerd. De tijdelijke waterzuiveringsgebieden zijn het voorwerp van een grondiger studie (toepassing van 
het principe van de "kosten/baten milieuanalyse") om het definitieve waterzuiveringsstelsel te bepalen. 
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Toestand- en trendmonitoring  

Een soort monitoring die wordt verricht om de algemene toestand van de waterkwaliteit van het oppervlakte- 
en grondwater op lange termijn te beoordelen. 

Trage hypodermische stroming  

Afvloeiingen onder het grondoppervlak die duiden op alle afvloeiingen in gedeeltelijk of volledig met water 
verzadigde horizons onder het grondoppervlak (d.w.z. in de bodemvolumes die zich onder het grondoppervlak 
maar boven de permanente grondwaterlagen bevinden). Deze horizons onder het grondvlak vertonen een 
tragere afvloeiingscapaciteit dan de oppervlakkige afvloeiing maar sneller dan die van de diepe waterlagen. 

Vaste verblijfplaats  

Vaste verblijfplaats duidt op "alle toeristische inrichtingen die door hun gebruikers als hoofdverblijfplaats 
worden gebruikt"  

Visserijkunst  

Duidt op de wetenschap van de visserij en alles wat te maken heeft met de oceanische en continentale 
visvangst. 

Waterdiensten  

Alle diensten voor de huishoudens, de openbare instellingen of enigerlei economische activiteit die als volgt 
omvatten: (i) de winning, de afdamming, de opslag, de behandeling en de distributie van oppervlakte- of 
grondwater, (ii) de installaties voor de opvang en zuivering van afvalwater dat vervolgens in het 
oppervlaktewater wordt geloosd.  

Waterhardheid  

Geeft het gehalte aan calcium- en magnesiumionen in het water weer. Bij hoge concentraties van deze ionen 
is sprake van hard water. 

Watering  

Openbare besturen die werden opgericht om, binnen de grenzen van hun ambtsgebied, voor de landbouw en 
de volksgezondheid een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen en te handhaven, en om het 
grondgebied te beveiligen tegen overstromingen (wet van 5 juli 1956). De wateringen zijn ook 
eigenaarsverenigingen die direct baat hebben bij een goede werking en dus een goed onderhoud van de 
beschermde en niet-beschermde waterlopen. 

Waterzuivering  

Het geheel van technieken voor de opvang van afvalwater en zijn zuivering (rioolstelsels en collectoren, 
stormbekkens en rioolwaterzuiveringsinstallaties) voordat het water weer in het natuurlijk milieu wordt 
geloosd De behandeling en verwijdering van het zuiveringsslib maakt deel uit van de zuivering. De 
zuiveringsinstallatie kan collectief of individueel zijn. 

Waterzuiveringsplan per deelstroomgebied (PASH)  

Plan dat de stelsels voor waterzuivering bepaalt(collectief, individueel of tijdelijk) voor elk gebied dat volgens 
de gewestplannen bestemd is voor bebouwing. Deze plannen bepalen ook de verplichtingen inzake de 
behandeling en afvoer van dit afvalwater. 
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Zelfcontrole  

Monitoring van de lozingen (debiet, concentraties van verontreinigende stoffen) van een inrichting of van de 
werking van een waterzuiveringssysteem door de inrichting zelf of door de beheerder(s) van de 
zuiveringsinstallatie. De wetgeving op de milieuvergunningen bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van deze 
monitoring en zelfcontrole. 

 






