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Tijdslijn 
- Publieke participatie tijdslijn en waterbeheerkwesties: start 28 december 2018 tot 27 juni 2019  
- Voorbereiding derde stroomgebiedsbeheersplan 2021 (voor periode 2022-2027): in 2020 samen 

met OD Natuur, KBIN 
- Publieke participatie derde stroomgebiedsbeheersplan 2021 (voor periode 2022-2027): van 22 

december 2020 tot 22 juni 2021, met daarna verwerking van eventuele opmerkingen 
- Schriftelijke rapportage derde stroomgebiedsbeheersplan 2021 aan de EC: 22 december 2021 
- Digitale rapportage derde stroomgebiedsbeheersplan 2021 aan de EC: 22 maart 2022. 

 
 

Waterbeheerkwesties voor de Belgische kustwateren voor de 
implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) 
 
 

Waterbeheerkwesties voor het Belgische deel van de Noordzee 
 

De Belgische kust maakt deel uit van het Stroomgebied District Schelde en een deel van de daarvoor 

gedefinieerde waterbeheerkwesties zijn ook relevant voor de Belgische kustwateren. Hierna worden de 

belangrijkste waterbeheerkwesties voor de Belgische kustwateren beschreven. 

 

1) Verbetering van de (chemische en ecologische) kwaliteit van het oppervlaktewater 

Gezien de Belgische kust onderhevig is aan verschillende invloeden, zoals deze van de Schelde, Rijn-Maas 

en Seine-Somme, is een sterke regionale, nationale en internationale samenwerking nodig. 

Sinds de goedkeuring van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2000 werkt België, samen met andere partijen 

van de Internationale Schelde Commissie (ISC), onophoudelijk aan een betere afstemming om de 

waterkwaliteit van het Belgische kustwater-lichaam te verbeteren. Ondanks belangrijke inspanningen van 

alle partijen van de ISC om de verontreiniging terug te dringen, is de waterkwaliteit in het Scheldedistrict 

echter nog steeds niet bevredigend omwille van een sterke menselijke druk. Deze is voor een deel toe te 

schrijven aan de historische druk door huishoudens, landbouw en industrie. 



Tijdens de derde cyclus van het stroomgebiedsbeheersplan (SGBP) zal de regionale, nationale en 

internationale samenwerking daarom nog verder verbeterd en afgestemd worden. De gezamenlijke 

doelstellingen, de afgestemde acties tegen verontreiniging en het herzien van de uitvoering van 

geactualiseerde maatregelenprogramma’s, aan weerszijden van de grenzen, zullen aangepast en 

afgestemd worden om lozingen beter onder controle te krijgen en de goede toestand voor waterlichamen 

te behalen. 

Bij Koninklijk Besluit (KB) van 23 juni 2010 heeft België de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) 

omgezet in de nationale rechtsorde. Wat betreft de kustwateren overlapt het toepassingsgebied van de 

KRMS en die van de KRW. De milieudoelstellingen die beide richtlijnen nastreven op het vlak van de goede 

chemische en ecologische toestand van de wateren zijn dan ook verenigbaar. Tijdens de derde cyclus van 

het SGBP, zal België verdere afstemming verzekeren van de twee richtlijnen. Daarbij zal ook nagegaan 

worden wat de mogelijkheden zijn hieromtrent in verband met hydro-morfologische indicatoren. 

Gebaseerd op de huidige monitoringsinspanningen, wordt in beeld gebracht welke verbeteringen in 

opvolging van de KRW ondersteunende elementen zoals hydromorfologie noodzakelijk zijn om een 

achteruitgang van de chemische en ecologische toestand te voorkomen bij toekomstige menselijke 

activiteiten. 

 

2) Voorkomen van verontreinigende stoffen verminderen, zoals gedefinieerd in de KRW, maar ook van 

de Scheldespecifieke stoffen (Cu, Zn en PCB’s) 

De KRW voorziet een lijst van verontreinigende of prioritaire stoffen waarmee rekening wordt gehouden 

bij het bepalen van de chemische toestand. Deze prioritaire stoffen, waarvan de lozingen dienen 

verminderd of stopgezet te worden, maken het voorwerp uit van een Europese richtlijn die hun normen 

vastlegt. De ISC heeft hiernaast nog de nadruk gelegd op een aantal Scheldespecifieke verontreinigende 

stoffen (Cu, Zn en PCB’s).  

Binnen de ISC, zal de afgestemde monitoring van prioritaire en Scheldespecifieke stoffen verdergezet 

worden. Dankzij de kennis verkregen uit het Homogeen Meetnet Schelde (HMS), zal deze afgestemde 

monitoring nog verder evolueren. Aan de hand van jaarlijkse en driejaarlijkse rapporten van het HMS, 

kunnen de grensoverschrijdende invloeden en hun bronnen beter gekwantificeerd worden, om de 

prioriteiten verder te bepalen en het maatregelenpakket gericht in te vullen. 

 

3) Goed bestuur 

Elke staat en regio zorgt binnen zijn grondgebied voor de implementatie van de KRW. De Belgische kust 

behoort tot het Schelde waarvoor de ISC is aangeduid als internationaal coördinatieplatform. Hierdoor 

wordt inzicht verkregen in ieders werkwijze, het leidt tot gegevensuitwisseling en tot onderzoek naar 

vergelijkbaarheid. De bedoeling is om samen te werken en zo bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling 

en, elk voor zich, de passende maatregelen voor een integraal beheer van het ISGD Schelde te treffen, 

rekening houdend met de multifunctionaliteit van de Schelde.  

Dit overleg en deze uitwisseling zijn van groot belang voor de Belgische kustwateren, aangezien deze sterk 

afhankelijk zijn van de bovenstroomse maatregelen voor het bereiken van de goede toestand. 



De budgetkeuzes moeten het resultaat zijn van beter duurzaam grensoverschrijdend en samenhangend 

waterbeheer voor het district, zonder de verwachte verbeteringen van de kwaliteit van de waterlichamen 

teniet te doen. 

 

4) Gegevens, meetmethoden en beoordelingsmethoden 

De internationale samenwerking binnen de KRW heeft aangetoond dat voor de verschillende partijen 

omwille van de vele verschillende benaderingswijzen en methodieken, de procedures voor het 

verzamelen en analyseren van gegevens vaak erg van elkaar afwijken. Een harmonisering is geenszins een 

doelstelling op zich. Normering voor nutriënten wordt nationaal vastgelegd, terwijl normering van Chlor-

a concentraties vastgelegd worden door EU richtlijnen (recent aangepast via de intercalibratieoefening). 

Het blijvend gebruik van eigen methodieken en verschillende benaderingswijzen kan verantwoord 

worden vanuit het oogpunt van historische data. Indien een geharmoniseerde methodiek opgelegd wordt 

door de EC, dan verliezen de Lidstaten de waarde van historische metingen. Daarom stuurt de EC vooral 

op het harmoniseren van milieudoelstellingen (phytonplankton concentraties, benthische organismen,…). 

Op zich leiden deze verschillen tot vruchtbare uitwisselingen tussen de partijen, maar ze bemoeilijken wel 

de afstemming. Daarom is het een fundamentele doelstelling om de onderlinge vergelijkbaarheid van de 

meet- en evaluatiemethoden ook in de derde cyclus te verbeteren ten einde ze goed te kunnen 

afstemmen. Hierdoor vormt de grensoverschrijdende afstemming van de milieudoelstellingen een 

belangrijke uitdaging ten einde een vergelijkbare inspanning te leveren om deze te bereiken. 

 

5) Beschermde gebieden (Natura 2000) 

De Belgische marien beschermde gebieden aangeduid onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn 

overlappen gedeeltelijk met de 1-mijl-zone waarbinnen de KRW van kracht is. Hierdoor is het van groot 

belang dat, ook tijdens de derde cyclus, de beleidsplannen voor deze gebieden en het beleidsplan voor de 

Belgische kust onder de KRW overeenstemming vertonen in hun doelstellingen en maatregelen om tot 

een meer overkoepelend en efficiënt beleid te komen. Daarom is dit een belangrijke kwestie waar 

rekening mee zal gehouden worden. Aangezien zowel KRMS, WFD en Natura 2000 van toepassing op het 

Belgische deel van de Noordzee beheerd worden binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu: dienst marien milieu, wordt gestreefd naar optimale efficiëntie en 

samenhang. Concrete maatregelen om de samenhang te verbeteren is in dit geval niet nodig aangezien 

de verschillende richtlijnen in nauwe samenwerking worden gecreëerd. 

 

  



 


