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Vooraf 
Dit ontwerp van besluit gaat over tot de gedeeltelijke 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 (hierna “de Richtlijn”). 

Het betreft een gedeeltelijke omzetting van de Europese regelgeving, in de mate waarin enkel de 
aspecten, waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, worden omgezet. Men heeft er 
bovendien voor gekozen om bepaalde Europese bepalingen niet om te zetten (want hun omzetting 
was facultatief, omwille van de onmogelijkheid om deze concreet in de praktijk om te zetten of omwille 
van het feit dat deze reeds waren omgezet in het kader van initiatieven van de Regering). Zo is niet 
voorzien om: 

- Gebruik te maken van de mogelijkheid, die in de Richtlijn is voorzien, om de exploitanten van 
de levensmiddelensector algemeen vrij te stellen; 

- Gebruik te maken van de mogelijkheid, die in de Richtlijn is voorzien, om de “kleine” 
waterleveranciers1 vrij te stellen van de eis om tot de evaluatie en het risicobeheer van het 
watervoorzieningssysteem over te gaan; 

- De paragraaf van de Richtlijn op te nemen die maatregelen opsomt om de met het 
huishoudelijke leidingnet samenhangende risico’s te beperken in alle huishoudelijke 
leidingnetten; 

- In het ontwerp van besluit het artikel van de Richtlijn over de toegang tot water op te nemen.  

Tot slot moet erop worden gewezen dat de aanneming van dit ontwerp van besluit zal overgaan tot 
de intrekking van het besluit van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater dat 
momenteel van toepassing is. 

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. 

Aangezien het ontwerp van besluit zich in het kader van deze doelstelling inschrijft, formuleert 
Brupartners geen opmerkingen.  

* 
* * 

 

 
1 NVDR: d.w.z. de actoren die dagelijks gemiddeld 10 m³ tot 100 m³ water leveren of die tussen 50 en 500 personen bedienen.   
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