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
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 2.2.1, het laatst gewijzigd op 26 april 2019,
en artikels 2.2.2, 2.3.1, 2.4.1 en 2.5.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende
reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke
consumptie;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2019;
Gelet op het gezamenlijke advies van de Minaraad, de SERV en de SALV, gegeven
op 6 mei 2019;
Gelet op het advies van de WaterRegulator, gegeven op 13 mei 2019, met
toepassing van artikel 2.5.2.3.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;
Gelet op advies nr. 66.293 van de Raad van State, gegeven op 2 juli 2019, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de
Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. Aan artikel 3/1, §1, tweede lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse
regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en
levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, ingevoegd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 wordt een punt f) toegevoegd, dat
luidt als volgt:
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“f) de dekkingsgraad van het openbaar waterdistributienetwerk met opgave van
zones waar geen openbaar distributienetwerk aanwezig is;”.
Art.2. In artikel 9, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 november 2013 en gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 september 2017, wordt de volgende zinsnede
toegevoegd:
“en de parameters die zijn geëvalueerd met toepassing van artikel 10, §6.”.
Art. 3. Aan artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 19 november 2010, 13 mei 2011 en 15 september 2017,
wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§6. Als de waterleverancier micro-organismen, parasieten of chemische stoffen
waarvoor geen parameterwaarde of geen richtwaarde is vastgelegd, vaststelt in het
water bestemd voor menselijke consumptie, meldt de waterleverancier dat aan de
bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid.
De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid
evalueren in onderling overleg de noodzaak om een parameterwaarde of een
richtwaarde vast te leggen. Ze rapporteren hun bevindingen aan de bevoegde
ministers en maken die bekend aan de waterleveranciers.
Als het is aangewezen om een parameterwaarde of richtwaarde vast te leggen,
leggen de bevoegde entiteiten een voorstel van parameterwaarde of richtwaarde
voor aan de bevoegde ministers.
In het tweede en derde lid wordt verstaan onder bevoegde ministers: de
minister en de minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid.”.
Art. 4 . In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 september 2017, wordt een artikel 14/1 ingevoegd dat luidt als
volgt:
“Art. 14/1. §1. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk meldt aan
de bevoegde entiteit Leefmilieu elke situatie die een ernstige bedreiging voor de
continuïteit van de waterlevering kan inhouden.
De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk onderzoekt de
aangemelde situatie en neemt de nodige maatregelen om de continuïteit van de
waterlevering te verzekeren. De exploitant brengt de bevoegde entiteit Leefmilieu
op de hoogte van maatregelen die gepland en genomen zijn.
§2. Alleen op verzoek van de bevoegde entiteit Leefmilieu en in overleg met de
exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk kunnen de volgende personen,
rekening houdend met het advies van de bevoegde entiteit Leefmilieu, beslissen om
tijdelijke beperkingen op het gebruik van het water bestemd voor menselijke
consumptie dat wordt geleverd vanuit het openbaar waterdistributienetwerk in een
distributiegebied of in een deel van een distributiegebied op te leggen of die op te
heffen:
1° de minister;
2° de gouverneur, als de bedreiging voor de continuïteit van de waterlevering zich
beperkt tot het provinciale niveau;
3° de burgemeester, als de bedreiging voor de continuïteit van de waterlevering
zich beperkt tot het gemeentelijke niveau.
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De personen vermeld in het eerste lid, 1° tot 3°, kunnen op eigen initiatief
en gekoppeld aan een situatie met een mogelijke impact op de continuïteit van
de waterlevering, de bevoegde entiteit Leefmilieu vragen om de noodzaak tot het
opleggen van tijdelijke beperkingen op het gebruik van water bestemd voor
menselijke consumptie te evalueren. De bevoegde entiteit Leefmilieu evalueert in
samenspraak met de betrokken exploitanten van het waterdistributienetwerk de
situatie en richt desgevallend een verzoek tot het opleggen van tijdelijke
beperkingen aan de meest gepaste persoon, vermeld in het eerste lid, 1° tot 3°.
De beslissing om een gebruiksbeperking in te stellen of op te heffen, wordt
onmiddellijk bekend gemaakt door de volgende personen aan de volgende
personen:
1° de minister aan de betrokken gouverneurs, burgemeesters en exploitanten van
het openbaar waterdistributienetwerk;
2° de gouverneur aan de minister en de betrokken burgemeesters en exploitanten
van het openbaar waterdistributienetwerk;
3° de burgemeester aan de minister en de betrokken gouverneur en exploitant van
het openbaar waterdistributienetwerk.
De exploitant van het openbaar waterdistributiewerk maakt de beslissing om
een gebruiksbeperking in te stellen of op te heffen onmiddellijk aan de gebruikers
bekend via passende kanalen.
Beslissingen van de minister vervangen eventueel al eerder genomen
beslissingen door een gouverneur of een burgemeester.
Beslissingen van een gouverneur vervangen eventueel al eerder genomen
beslissingen door een burgemeester.
Beslissingen genomen op een lager niveau kunnen niet in minder strenge wijze
afwijken van beslissingen genomen op hoger niveau
§3. De bevoegde entiteit Leefmilieu kan richtlijnen opstellen om de exploitant van
het openbaar waterdistributienetwerk te ondersteunen bij de vervulling van
verplichtingen vermeld in paragraaf 1 en 2. Deze richtlijnen hebben betrekking op
de informatieoverdracht van gegevens tussen de exploitant en de bevoegde entiteit,
en op het afstemmen van de communicatie.”.
Art. 5. Aan artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 13 mei 2011, 8 november 2013 en 15 september 2017,
wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§7. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk stelt voor de volgende
situaties een evaluatienota op:
1° een afwijking van de kwaliteitseisen als vermeld in artikel 13, §2 en §3;
2° een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid als vermeld in artikel 14;
3° een ernstige bedreiging voor de continuïteit van de waterlevering als vermeld in
artikel 14/1.
Die evaluatienota wordt binnen dertig dagen na de volgende gebeurtenissen
opgesteld en bezorgd aan de bevoegde entiteit Leefmilieu:
1° de afwijkingen aan de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke
consumptie als vermeld in artikel 13, §2 en §3, zijn verdwenen;
2° de ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, vermeld in artikel 14, valt weg;
3° de ernstige bedreiging voor de continuïteit van de waterlevering, vermeld in
artikel 14/1, valt weg.
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Die evaluatienota wordt opgesteld in het kader van hetzij de risico-evaluatieen risicobeheerstrategie, vermeld in artikel 3/1, §3, hetzij het verzekeren van de
waterlevering, vermeld in artikel 3/1, §1 en §2, en bevat steeds:
1° een analyse van de oorzaak van de situatie;
2° het verloop en de evaluatie van de genomen acties en herstelmaatregelen en in
voorkomend geval de bijbehorende communicatie;
3° maatregelen die de waterleverancier in voorkomend geval neemt om
gelijkaardige situaties in de toekomst te voorkomen of te beperken.
De exploitant kan ook andere gegevens opnemen in de evaluatienota.”.
Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse
minister, bevoegd voor leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL
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