
reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen
in het kader van actie 32 van het Milieubeleids-
plan. Op die manier zal de emissie en de immis-
sie in de verschillende milieucompartimenten,
en dus ook in het oppervlakte- en grondwater,
worden teruggedrongen.

7. Afhankelijk van het type bestrijdingsmiddel en
de concentratie ervan in water bestemd voor
menselijke consumptie, zijn er natuurlijk effec-
ten voor de volksgezondheid.

Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water
bestemd voor menselijke consumptie en alles
wordt in het werk gezet om dit zo te houden.

In Vlaanderen is het alleszins zo dat het water
bestemd voor menselijke consumptie dat wordt
gedistribueerd door exploitanten van een open-
baar waterdistributienetwerk, van zeer goede
kwaliteit is. Dit werd trouwens ook in interna-
tionale vergelijkende studies aangetoond.

Vraag nr. 142
van 30 maart 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Grachten  –  Slibruiming

Elke gemeente is verplicht om de grachten te ont-
doen van slib en overtollige plantengroei.

Hiervoor dienen uiteraard eerst stalen te worden
genomen van het aanwezige slib, om na te gaan of
er een bepaalde verontreiniging van bijvoorbeeld
metalen aanwezig is. Nadien kan echter worden
overgegaan tot het verwijderen of het verwerken
van het slib.

1. Houdt de overheid controle per gemeente op
het ruimen van het slib en de frequentie ervan ?
Zo ja, welke gemeenten voldoen niet aan dit re-
glement ?

2. Is dit geldig voor het volledige beken- en grach-
tenstelsel onder de gemeentelijke (of provincia-
le) bevoegdheid ?

3. Welke overheidsdiensten of bedrijven kunnen
een onderzoek doen naar het eventueel veront-
reinigd slib ?

4. Welke stoffen in het slib dienen te worden on-
derzocht ?

5. Mag het bedrijf dat de ruiming doet, zelf het
labo aanstellen en de attesten afleveren ? 

Antwoord

1. Ruimingsspecie kan worden hergebruikt in
twee types van nuttige toepassing : als bodem
(oeverdeponie) of als bouwstof. Indien de be-
heerder van dit hergebruik wenst gebruik te
maken en vooraleer de beheerder effectief start
met de werken, dient hij bij de Openbare Afval-
stoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
(OVAM) een gebruikscertificaat aan te vragen
voor het hergebruik als bodem of als bouwstof.

Via het afleveren van dit certificaat heeft de
OVAM enige vorm van controle op de werken.
Bij overtreding (bv. ruimen met overdeponie
zonder certificaat) kan door de politie of de
OVAM proces-verbaal (PV) worden opge-
maakt. Er zijn reeds PV's opgemaakt bij over-
tredingen (een lijst hiervan is te verkrijgen bij
de OVAM).

2. Het huidige Vlarea (Vlaams Reglement inzake
Afvalvoorkoming en -beheer) is enkel van toe-
passing op de waterlopen behorende tot het
openbaar hydrografisch net (gedefinieerd in de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
herhaaldelijk gewijzigd). Niet alle grachten be-
horen tot het openbaar hydrografisch net. Alle
ingedeelde onbevaarbare waterlopen, waaron-
der ook deze van de tweede en de derde catego-
rie die respectievelijk onder toezicht van de
provincies en gemeenten vallen, behoren tot het
openbaar hydrografisch net. Ook alle bevaarba-
re waterlopen of waterwegen behoren tot het
openbaar hydrografisch net.

Bepaalde weggrachten, perceelsgrachten, priva-
te vijvers behoren dus niet tot het openbaar hy-
drografisch net en zijn niet onderhevig aan de
Vlarea-bepalingen, maar kunnen dus wel ver-
ontreinigde ruimingsspecie bevatten. Het Vla-
rea is momenteel in herziening en daarbij is het
de bedoeling dat alle oppervlaktewateren wor-
den opgenomen, wat de leemte opvangt.

3. Voor het deponeren van het slib afkomstig van
grachten of beken op de oever dient de ge-
meente overeenkomstig bijlage 4.1 van Vlarea
een gebruikscertificaat te vragen bij de OVAM.
Overeenkomstig artikel 4.3.2 van Vlarea dient
de aanvraag voor het gebruikscertificaat verge-
zeld te zijn van een bemonsterings- en analyse-
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verslag van de afvalstof door een hiervoor er-
kend laboratorium.

Het onderzoek behelst een analyse van alle pa-
rameters vermeld in bijlage 4.2.3 van het Vla-
rea. De analyses dienen te gebeuren volgens het
afvalstoffenanalysecompendium, door een labo
dat door de OVAM erkend is voor de analyses
van afvalstoffen. Er wordt gewerkt met verschil-
lende parameterpakketten. Voor rekening van
de (Vlaamse) overheid is het evident dat een er-
kend labo in zijn hoedanigheid van erkend labo
enkel deze parameters analyseert waarvoor het
werd erkend.

Parameterpakket M werd ingevoerd voor de
analyses in het kader van het Vlarebo (bijlage 4
en 6). Dit betekent dat labo's die erkend zijn
voor parameterpakket M enkel erkende analy-
ses kunnen uitvoeren voor de parameters bin-
nen pakket M. De bijlage 4.2.3 van het Vlarea is
uitgebreider dan de bijlagen 4 en 6 van het Vla-
rebo. In concreto zijn bijvoorbeeld pesticiden en
PCB's niet opgenomen in pakket M, omdat zij
niet genormeerd zijn in het Vlarebo. Voor pesti-
ciden en PCB's dient een labo te beschikken
over pakket F. Dit betekent dat een labo dat
enkel erkend is voor pakket M, niet alle analy-
ses van bijlage 4.2.3 van het Vlarea zelf kan uit-
voeren. Labo's die beschikken over parameter-
pakket M maar niet over F, dienen voor de niet-
erkende parameter een beroep te doen op an-
dere labo's die wel erkend zijn voor F.

(Vlarebo : Vlaams Reglement op de Bodemsane-
ring ; PCB ; polychloor bifenyl  –  red.)

4. De lijst van te onderzoek parameters voor her-
gebruik als bodem is opgenomen onder bijlage
4.2.3 van het Vlarea. Voor hergebruik in of als
bouwstof dient bijlage 4.2.2 te worden toege-
past.

5. Neen. De beheerder van de waterloop stelt op
basis van de wet op de overheidsopdrachten een
erkend labo aan. Na het ontvangen van een ge-
bruikerscertificaat van de OVAM, op basis van
de analyseresultaten, kunnen de werken worden
aanbesteed, gegund en uitgevoerd door een
aannemer.

Vraag nr. 143
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Loden waterleidingen  –  Stand van zaken

De Europese drinkwaterrichtlijn beoogt een verbe-
tering van de kwaliteit van het drinkwater en voor-
ziet daarom onder meer in een daling van de lood-
norm.

Om in overeenstemming te zijn met deze richtlijn
werd een ontwerpdecreet inzake drinkwater opge-
steld. Daarin wordt bepaald dat het loodgehalte in
drinkwater drastisch moet worden gereduceerd
met het oog op de volksgezondheid. De limiet ligt
momenteel op 50 microgram per liter water, in
2013 moet de limiet op 10 microgram per liter lig-
gen.

Om die norm te halen, moeten de naar schatting
265.000 drinkwateraansluitingen via loden leidin-
gen, worden vervangen. De kostprijs van deze ver-
vangingsoperatie wordt op 8 miljard geraamd.

1. Welke initiatieven neemt de minister om te ver-
mijden dat de burger het slachtoffer wordt van
fikse prijsstijgingen op het waterverbruik door
de drinkwatermaatschappijen ?

2. Hoeveel bedraagt per provincie het aantal be-
staande drinkwateraansluitingen via loden lei-
dingen dat moet worden vervangen ?

3. Welke criteria zijn doorslaggevend om prioritei-
ten inzake de vervanging van loden leidingen
vast te leggen ?

4. Worden de drinkwatermaatschappijen begeleid
vanuit het Vlaams Gewest bij de keuze van
nieuwe leidingen, zodat uniformisering in
Vlaanderen kan worden nagestreefd ?

Antwoord

1. Vervangingskosten zoals de verwijdering van
loden leidingen hebben altijd een invloed op de
resultatenrekening (exploitatierekening) van de
exploitanten van een openbaar waterdistributie-
netwerk. Wanneer door een meeruitgave (of in-
vestering) negatieve resultaten worden behaald,
zal dit worden gecompenseerd door het aan-
spreken van reserves uit het verleden (indien
aanwezig) en/of een prijsverhoging van het
water bestemd voor menselijke consumptie.
Enkel op die manier kan de exploitant van een
openbaar waterdistributienerwerk het budget in
evenwicht houden, zoals wettelijk verplicht. De
invloed van de vervangingskosten op de kost-
prijs van het drinkwater zal, gezien de verschei-
denheid, verschillen van maatschappij tot maat-
schappij.
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