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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 20 
oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid met het oog 
op de omzetting van richtlijn (EU) 2020/2184 van 16 december 2020 van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water 

 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 21 oktober 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

 dringende aanhangigmaking  

Advies aangenomen door de Plenaire 
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Vooraf 
Overeenkomstig de vragen van de Raad van State, streeft het voorontwerp van ordonnantie, waarvoor 

bij Brupartners een adviesaanvraag aanhangig is gemaakt, de opstelling van de wettelijke basis na die 

nodig is voor bepaalde bepalingen van het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. 

De bepaling van deze wettelijke basis is bijgevolg onontbeerlijk voor de aanneming van het 

ontwerpbesluit die zelf onontbeerlijk is voor de omzetting van de Richtlijn (EU) 2020/2184 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water. 

Ter herinnering, de doelstelling van deze Richtlijn bestaat erin, de volksgezondheid te beschermen 

tegen de nefaste effecten van de besmetting van voor menselijke consumptie bestemd water en om 

de toegang tot water voor allen te verbeteren. 

Concreet is voorzien om:  

- Wijziging van de definitie van voor menselijke consumptie bestemd water teneinde dit begrip 

te harmoniseren tussen de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor 

het waterbeleid, enerzijds, en het ontwerpbesluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water, anderzijds; 

- Toevoeging van de definitie van “waterleverancier” teneinde hierin de twee volgende actoren 

op te nemen: 

• de exploitant van een privé-waterwinning die met leidingen verbruikers kan bevoorraden 

zonder gebruik te maken van een openbaar netwerk voor waterbedeling; 

• de operator die voor menselijke consumptie bestemd water levert met behulp van een 

tankwagen.  

- Uitbreiding, zoals gevraagd door de Richtlijn, van de mogelijkheid tot delegatie aan de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering opdat deze laatste regels kan bepalen waaraan voor 

menselijke consumptie bestemd water moet voldoen; 

- Wijziging van een strafbepaling van de ordonnantie van 20 oktober 2006 opdat alle 

waterleveranciers, die de regels van voor menselijke consumptie bestemd water zouden 

overtreden, kunnen worden bestraft.    

Advies 
Brupartners vindt het essentieel om een wettelijk kader vast te leggen dat toelaat om de kwaliteit van 

voor menselijke consumptie bestemd water te waarborgen. Brupartners is de mening toegedaan dat 

het ontwerpbesluit zich, door de omzetting van de Richtlijn (EU) 2020/2184 van 16 december 2020 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 

bestemd water na te streven, in het kader van deze doelstelling inschrijft.  

Brupartners formuleert bijgevolg geen opmerkingen.  

* * * 


