DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft aanvulling van procedurele regels inzake richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op
water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering
1. SITUERING
Op 24 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit houdende wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft aanvulling van procedurele
regels inzake richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen
voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering principieel goedgekeurd en de Vlaamse
minister, bevoegd voor het leefmilieu, gelast het advies te vragen van de Raad van State
(VR 2019 2405 DOC.0827).
2. ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
Advies nr. 66.293 van 2 juli 2019 van de Raad van State gaat als bijlage 2 en heeft slechts opmerkingen
bij één bepaling. De Raad merkt op dat in het ontworpen artikel 14/1, §3, de bevoegde entiteit Leefmilieu richtlijnen kan opstellen om de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk te ondersteunen bij het vervullen van de verplichtingen vermeld in de paragrafen 1 en 2. Die richtlijnen
hebben betrekking op de informatieoverdracht van gegevens tussen de exploitant en de bevoegde
entiteit en op het afstemmen van de communicatie. Voor de Raad is het onduidelijk wat moet worden
verstaan onder het begrip “richtlijnen” en wat daarvan de rechtskracht is. Als dit algemene referentienormen of beleidsregels betreft, stelt zich geen probleem wat de decretale grondslag betreft. Gaat
het evenwel om een delegatie van regelgevende bevoegdheid, dan is daar geen rechtsgrondslag voor
in het decreet betreffende het integraal waterbeleid.
De richtlijnen waarvan sprake zijn inderdaad bedoeld om de exploitanten van een openbare drinkwatervoorziening bij situaties die een ernstige bedreiging voor de continuïteit van de waterlevering
kunnen inhouden, te helpen bij het vervullen van hun verplichtingen vervat in de paragrafen 1 en 2
van het nieuwe artikel. Zeker in dergelijke omstandigheden is het van groot belang dat communicatie
helder en vlot verloopt en de juiste informatie tijdig op de juiste plaats terechtkomt. Het is niet de
bedoeling om de bevoegde entiteit Leefmilieu, die in hoofdzaak een toezichtstaak vervult, regelgevend te laten optreden. Het gaat eerder om het uitwerken van zogenaamde “good practices”, een
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beetje in lijn met de mogelijkheid om bij incidenten raadgevingen te geven (artikel 5.2.1.1, §3, van het
decreet betreffende het integraal waterbeleid).
Het advies van de Raad van State vereist dus geen tekstaanpassingen.
3. WEERSLAG
Het als bijlage 1 toegevoegde ontwerpbesluit heeft geen andere weerslag op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap, de lokale besturen, het personeelskader of de personeelsbudgetten dan vermeld in de nota aan de Vlaamse Regering bij de eerste principiële goedkeuring.
4. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan bovengenoemd besluit
houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende
reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie, wat
betreft aanvulling van procedurele regels inzake richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan,
gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van
potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering.
Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Koen VAN DEN HEUVEL
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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