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INLEIDING EKW 
Aanleiding  

 Europees waterbeleid was al te lang versnipperd 

 Er was geen gecoördineerde aanpak over de grenzen 

 Europese Kaderrichtlijn Water (23/12/2000) 

 

 =  milieurichtlijn   (2000/60/CE)  
 

 eind 2015: al het Europese water in ‘goede toestand’  

(oppervlaktewater + grondwater) 

(toestand: ecologisch + chemisch) 



INLEIDING EKW 

 EKW stelt nieuwe en ambitieuze doelstellingen vast voor de 

bescherming en het herstel van aquatische ecosystemen, om op de 

lange termijn een duurzaam gebruik van water voor mensen, 

bedrijven en de natuur te waarborgen. 

 

 De EKW is een juridisch bindend instrument dat de belangrijkste 

uitgangspunten voor een geïntegreerd stroomgebiedbeheer omvat 

en economische en ecologische zienswijzen ten aanzien van 

waterbeheer samenbrengt. 

 

 In de EKW werd voor de lidstaten een programma en een tijdschema 

opgenomen voor het opstellen van stroomgebiedbeheerplannen 

(SGBP's). Inclusief alle maatregelen die in het stroomgebiedsdistrict 

nodig zijn om EKW-doelstellingen te realiseren. 



Doel EKW 

 Voldoende en proper water  

 

 Tegen een betaalbare prijs 

 

 Watervoorraden op lange termijn veilig stellen 

 

 Wateroverlast aanpakken 

 

 Gevolgen van verdroging tegengaan 



Aanpak EKW 

Stroomgebied staat centraal 
 stroomgebiedbenadering  
 

       ALLE besturen, maatschappelijke sectoren en doelgroepen  

      binnen een stroomgebied  

      bekijken SAMEN  

      HOE in het stroomgebied met WATER wordt omgesprongen.  

 

! staatsgrenzen en/of administratieve grenzen = geen belemmering ! 

verdienste 
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EKW- 



Opvolging van de uitvoering: 

 stroomgebiedbeheerplannen  

 

 

 maatregelenprogramma’s 

Aanpak EKW 

= gerichte actieplannen die uitvoering moeten 

geven aan de integrale visie op het waterbeleid 

= bevatten die maatregelen die nodig zijn om 

het stroomgebiedbeheerplan te verwezenlijken 

! Actieve participatie van de burger !  



 Integratie met ander beleid 
 

• ruimtelijke ordening,  

• landbouw,  

• stadsontwikkeling,  

• opwekking van energie uit waterkracht,  

• scheepvaart en  

• bescherming tegen overstromingen 

Aanpak EKW 

DUS vraagt EKW:  

• samenwerken 

• duurzaam kader uitbouwen 

• Integraal, multidisciplinair waterbeleid 

 

grote gevolgen 

voor 

waterbronnen 



 

 internationale Scheldecommissie (ISC)  
die krachtens het verdrag van Gent van  
3 december 2002 deze taak gekregen heeft 

 

 

Implementatie EKW 
in het 

Scheldestroomgebieddistrict 



 Ordonnantie van 20 oktober 2006  
tot opstelling van een kader voor het waterbeleid 

 Leefmilieu Brussel (BIM) is verantwoordelijk 

 Waterbeheerplan van het BHG: 12/07/2012 

 Openbaar onderzoek: 28 février au 28 août 2011 

  voldoet aan eisen EKW + Brusselse specifieke 
situatie 

Implementatie EKW 
in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 



 8 pijlers: 

Implementatie EKW 
in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

1. Ingrijpen op de polluenten teneinde de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken 

voor het oppervlakte- en grondwater en voor de beschermde zones 

(opgelegd door de Europese Unie);  

2. Het hydrografisch net kwantitatief herstellen;  

3. Het kostenterugwinningsprincipe toepassen voor de kosten die gepaard gaan 

met de dienstverlening i.v.m. water (opgelegd door de Europese Unie);  

4. Het duurzaam watergebruik promoten;  

5. Een actief preventiebeleid voeren om de overstromingen door regenval te 

voorkomen (opgelegd door de Europese Unie). Dit preventiebeleid is 

vastgelegd in het gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding ;  

6. Het water opnieuw integreren in het leefkader van de inwoners;  

7. De energieproductie op basis van water bevorderen en tegelijk deze 

natuurlijke hulpbron beschermen;  

8. Bijdragen tot het opstellen en uitvoeren van een Europees en internationaal 

waterbeleid (opgelegd door de Europese Unie). 

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/etat/informer.aspx?id=3084&langtype=2067


Axe 6 : Réintégrer l’eau dans le cadre de vie des 

       habitants 

1.- L’eau pour un 

environnement 

quotidien convivial: 

du patrimoine 

historique au Canal 

et au Maillage bleu 

2.- Promouvoir de 

nouvelles techniques 

de gestion de l’eau 



Implementatie EKW 
in het 

Waalse Gewest 

 Décret du 27 mai 2004, relatif au livre II du Code de 
l'environnement, constituant le code de l'eau, qui a 

ultérieurement été développé par l'Arrêté du 
gouvernement wallon du 3 mars 2005, relatif au 
livre II du code de l'environnement, contenant le 
code de l'eau  

 Service public de Wallonie (SPW) verantwoordelijk 

 Waterbeheerplan van het WG: ??/??/2013 (ontwerp) 

 Openbaar onderzoek: juni 2012 – 18 januari 2013 

 bekkens,  Contrats de Rivière 





  



  



  



Implementatie EKW 
in het 

Vlaamse Gewest 

 decreet Integraal Waterbeleid  (DIWB, 18/07/2003)  

 CoördinatieCommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 
verantwoordelijk 
 

 (Deel)bekkenbeheerplannen: eind januari 2009 

 Openbaar onderzoek: 2e generatie (tot 18 juni 2013) 

  Bekkenwerking (11; complexe structuur weer vereenvoudigd) 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl


De 11 Vlaamse bekkens 



 DIWB = twee vliegen in één klap: 

 

1. Het is in eerste instantie de implementatie 
van de Europese kaderrichtlijn water. 
 

2. Het is meer.  
Het is ook de implementatie van het 
‘integraal’ waterbeleid. 

Implementatie EKW 
in het 

Vlaamse Gewest 



• Er is veel gedaan aan het voorbereiden en opstellen van de SGBP's.  

Wij weten meer dan ooit tevoren over de toestand van de wateren in de EU 

en de activiteiten die daarop van invloed zijn. Uit de beoordeling van de 

Commissie blijkt echter dat er nog meer moet gebeuren om de doelstellingen 

van de KRW voor de cycli van 2015, 2021 en 2027 te halen. 

 

• Er zijn goede voorbeelden van de uitvoering van alle aspecten van de KRW. 

Lidstaten die achterlopen met de goedkeuring en uitvoering van hun SGBP's, 

kunnen dus van andere landen leren, om hun achterstand in te lopen. 

 

• Bij de uitvoering moet het waterbeheer worden gebaseerd op een beter 

inzicht in de belangrijkste risico's en belastingen van een stroomgebied, op 

basis van een goede monitoring. Zo kunnen kosteneffectieve maatregelen 

worden genomen, om ook op de lange termijn een duurzame 

watervoorziening voor mensen, bedrijven en de natuur te waarborgen. 

Conclusie EKW 



Drie componenten: 

1. het watersysteem 
(samenhang van o.m. het oppervlakte- en grondwater, van de 

wetlands, van de oevers als verbinding tussen water en land, 

van de waterbodems, én van alles wat in en aan dit water leeft) 

2.  de functies voor het water 
1. aan- en afvoer, 2. economie/scheepvaart, 3. ecologie,  

4. recreatie, 5. landschap&ruimte, + nevenfuncties  

3.  de duurzaamheid 

Conclusie EKW 

 Integraal waterbeleid 



INFO 

 

• http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?article17 

 

• http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/etat/i

nformer.aspx?id=3456&langtype=2067 

 

• www.integraalwaterbeleid.be  

BEDANKT ! 
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