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Implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het Waals Gewest

De richtlijn beoogt een ecologisch, chemisch en kwantitatief 'goede toestand' te
bereiken van al het grond‐ en oppervlaktewater. Het Rekenhof onderzocht de
implementering ervan door het Waals Gewest op vier vlakken: de implementering
van het kaderbeleid van de Europese Unie, de goedkeuring van een transversale
strategie voor het beheer van de waterkwaliteit, de financiering van de
goedgekeurde maatregelenprogramma’s en de evaluatie van de uitvoering van de
aldus vastgelegde doelstellingen.
Het beheer van de kwaliteit van de waterlichamen in het Waals Gewest is de afgelopen
vijftien jaar verbeterd. Geleidelijk werd gepland de kwaliteitsdoelstellingen na te streven die
steunen op wetenschappelijke en economische analyses en er ontstonden programma’s voor
toezicht op de toestand van de waterlichamen.
Het Rekenhof wijst echter op verschillende tekortkomingen. De meeste in de richtlijn
opgenomen verplichtingen werden laattijdig omgezet en geïmplementeerd. De
maatregelenprogramma’s in de stroomgebiedbeheerplannen voldoen niet aan de
transversaliteitsdoelstelling uit de kaderrichtlijn; ze worden niet gecoördineerd door één
enkele instantie en maken niet het voorwerp uit van een gecentraliseerde opvolging aan de
hand die de zekerheid verschaft dat ze worden geïmplementeerd. De financiering van de
maatregelenprogramma’s is slechts gedeeltelijk gewaarborgd wegens de lage
betrouwbaarheid van de ontvangsten‐ en uitgavenraming, vanwege de moeilijkheid om alle
financieringsbronnen te identificeren en door de beperking van de beschikbare middelen die
voortvloeit uit de begrotingskeuzes. Ten slotte ontbreekt het sommige maatregelen in de
beheerplannen aan ambitie bij de bepaling van het niveau van de doelstellingen, alsook aan
relevantie bij de ontwikkeling ervan.
De doelstelling betreffende de goede toestand van de waterlichamen op het grondgebied van
het Waals Gewest zal waarschijnlijk niet worden gehaald tegen 2027, zoals de Europese
kaderrichtlijn oplegt.
Om ervoor te zorgen dat deze kaderrichtlijn doeltreffender wordt geïmplementeerd in het
Waals Gewest, formuleert het Rekenhof een geheel aan aanbevelingen, waarvan de volgende
de belangrijkste zijn.
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Het principe betreffende de recuperatie van de kosten moet worden geïntegreerd in de
verschillende fiscale reglementeringen en bepalingen opdat elke economische sector op
gepaste wijze zou bijdragen aan de kosten die voortvloeien uit de diensten gekoppeld aan
het gebruik van water, volgens het principe dat ‘de vervuiler betaalt’.
Het Rekenhof dringt er eveneens op aan de beheerplannen veel ambitieuzer te maken, in het
bijzonder wat de landbouw betreft, door de maatregelen meer op de belangrijkste
waterlichamen te richten.
Ook moet de juiste financiële bijdrage van elke sector optimaal worden bestemd ten bate
van de implementering van de Kaderrichtlijn Water, evenals de begrotingsontvangsten,
meer bepaald door een prioritair gebruik van de ontvangsten van het fonds voor
milieubescherming.
Ten slotte is het van belang via één enkele aansturing het geheel aan actoren belast met de
uitwerking van de beheerplannen te coördineren en zich ervan te vergewissen dat ze correct
worden geïmplementeerd door de voortgang van de maatregelen, de benutting van de
middelen en de uitvoering van de vastgelegde doelstellingen op te volgen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
De volledige tekst van het verslag Implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water in
het Waals Gewest dat het Rekenhof aan het Waals Parlement bezorgde, is beschikbaar op de
website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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