
De minister publiceerde onlangs een rapport over
de verzieking van de overstromingsgebieden en het
doordringen van gevaarlijke stoffen naar de grond-
waterlagen, maar de ruiming van de Laak laat nog
steeds op zich wachten.

Wanneer wordt nu eindelijk werk gemaakt van de
ruiming van de Laak ?

Antwoord

De afdeling Water heeft met haar modelleringsstu-
die van de Laak aangetoond dat slibruimen hier
geen oplossing is voor de problematiek van de
overstromingen langs de Laak.

Het overstromen van waterlopen, hier de Grote
Laak, is trouwens een natuurlijk fenomeen. Het be-
letten ervan is nooit een oplossing, alleen een ver-
schuiven van het probleem.

Mijn beleid is er wel op gericht om de verontreini-
ging van de Laak aan te pakken. Daartoe is een
ambtelijke werkgroep aangesteld die de mogelijk-
heden onderzoekt van een aanscherping van de lo-
zingsvergunning van Tessenderlo Chemie.

Op het programma van de afdeling Water is dan
ook een studie gepland in het kader van het toege-
past wetenschappelijk onderzoek die tot doel heeft
een grondwaterkwaliteitsmodel op te bouwen van
de verziltingsproblematiek in de Laak en de Win-
terbeek. Deze verzilting dringt door in de onder-
grond en bedreigt de grondwaterlagen. Doel is om
de toestand in de ondergrond te evalueren met het
oog op een eventuele bijsturing van de vergunnin-
gen.

Vraag nr. 127 
van 13 februari 2002 
van de heer KARIM VAN OVERMEIRE

Landbouw  –  Emigratie

De landbouw in Vlaanderen  –  en ook in grote
delen van West-Europa  –  staat onder zeer zware
druk. Anderzijds zijn er voor landbouwers tal van
mogelijkheden in Centraal- en Oost-Europa, maar
bijvoorbeeld ook in het centrale gedeelte van de
Verenigde Staten (VSA).

1. Maakt dit aspect op enigerlei wijze deel uit van
het Vlaamse landbouwbeleid ?

2. Zijn deze emigratiemogelijkheden bijvoorbeeld
in kaart gebracht ?

Antwoord

1. Het bevorderen of begeleiden van emigratie is
niet opgenomen in de beleidsnota over land-
bouw (Beleidsnota Landbouw 1999-2004 ; Stuk
142 (1999-2000)  –  Nr. 1  –  red.).

Een van de strategische doelstellingen daarin is
het ondersteunen van de economische leefbaar-
heid van de Vlaamse land- en tuinbouw- en vis-
serijondernemingen. Met deze doelstelling
wordt onder meer getracht een duurzaam te-
werkstellingsniveau te bereiken in Vlaanderen,
de overname van bedrijven vlot te laten verlo-
pen en het aantal starters in de sector op het
huidige peil te houden.

2. Landbouwers die wensen te emigreren, nemen
zelf het initiatief.

In het verleden hebben een aantal landen, waar-
onder de VSA, de (landbouw)immigratie bevor-
derd. In de landen in Centraal- en Oost-Europa
wordt op dit ogenblik gewerkt aan een wetge-
ving die de verkoop van landbouwgrond regle-
menteert, met heel wat beperkingen voor niet
landgenoten. Zolang de mogelijkheden voor
vestiging en voor aankoop en huur van gronden
aldaar juridisch niet volledig zijn opgeklaard en
vastgelegd, blijft emigratie een avontuurlijke
onderneming.

Het is dan ook moeilijk om alle mogelijkheden
in kaart te brengen.

Voor ieder land afzonderlijk vangen de Belgi-
sche en Vlaamse vertegenwoordigers geïnteres-
seerden op en informeren hen over de mogelijk-
heden ter plaatse.

Vraag nr. 128
van 13 februari 2002 
van de heer JAN LAURYS

Gegevens waterverbruik  –  Mededeling aan VMM

Voor de inning van de heffingen ter bescherming
van de oppervlaktewateren bezorgt de Vlaamse
Maatschappij voor Waterzuivering (VMW) de ge-
gevens over het waterverbruik van haar klanten
aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
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In tegenstelling tot de vorige jaren, weigert de
VMW echter deze gegevens te bezorgen aan de ge-
meentebesturen die daarom vragen. Als gevolg
daarvan wordt door deze gemeenten nu een forfai-
taire gezinsheffing doorgevoerd. Daardoor kan het
principe "de vervuiler betaalt" niet meer correct
worden toegepast.

1. Wordt het doorgeven van de gegevens over het
waterverbruik van de klanten door de VMW
aan de VMM beschouwd als een schending van
de privacy ?

2. Waarom bezorgt de VMW wel gegevens aan de
VMM en niet meer aan de gemeentebesturen,
terwijl dit vorige jaren nog wel het geval was ?

Antwoord

1. Voor de inning van de heffingen ter bescher-
ming van de oppervlaktewateren bezorgt de
VMW inderdaad de gegevens over het water-
verbruik van haar klanten aan de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij. Dit gebeurt in uitvoering van
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreini-
ging, waarvan artikel 35octies, § 5 bepaalt :

"De gemeentelijke regies, intercommunales en
alle andere maatschappijen die instaan voor een
openbare watervoorziening, verlenen hun me-
dewerking en verstrekken aan de Maatschappij,
uiterlijk op 1 maart van het heffingsjaar, alle ge-
gevens en inlichtingen die nodig zijn voor de
vestiging en de inning van de heffing."

Het doorgeven van gegevens aan de VMM
wordt niet beschouwd als een schending van de
privacy.

Op grond van artikel 5 van de wet van 8 decem-
ber 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (privacywet) is het immers
toegelaten om persoonsgegevens te verwerken
wanneer de verwerking noodzakelijk is om een
verplichting na te komen waaraan de verant-
woordelijke voor de verwerking is onderworpen
door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie.

Hierbij moet tevens opgemerkt worden dat aan
de VMM zelfs een rechtsgrond werd verleend
om de gegevens die zij ontvangt van de drink-
watermaatschappijen, naderhand te toetsen aan
de gegevens van het Rijksregister. Hiervoor

werd via het KB van 30 mei 1994 toegang ver-
leend aan de VMM tot de informatiegegevens
van het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen (KB : koninklijk besluit  –  red.).

2. In tegenstelling tot de bovenvermelde wettelij-
ke verplichting in verband met de overdracht
van individuele verbruiksgegevens aan de
VMM, bestaat er geen enkele wettelijke ver-
plichting om individuele gegevens te bezorgen
aan de gemeentebesturen.

Indien de VMW dergelijke gegevens deson-
danks zou overdragen aan de gemeenten, zou
dit een inbreuk betekenen op de privacywetge-
ving.

Vraag nr. 129
van 13 februari 2002
van mevrouw MARGRIET HERMANS

Afbakening kwetsbare gebieden  –  Provincie Ant-
werpen

Eind december jongstleden heeft de minister aan
de Europese Commissie een voorlopig voorstel
meegedeeld met betrekking tot een bijkomende af-
bakening van kwetsbare gebieden in het kader van
de nitraatrichtlijn. Dit gebeurde aan de hand van
de resultaten van het oppervlaktewatermeetnet
van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het
zogenaamde MAP-meetnet (MAP : Mestactie-
plan).

De minister verklaarde in het Vlaams Parlement
(op 9 januari ll. in antwoord op een actuele vraag  ;
Handelingen Plenaire Vergadering nr. 22, blz. 6, en
op 29 januari ll. in de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening ; Hande-
lingen Commissievergadering nr. 104, blz. 10) dat
over dit voorlopige voorstel nog verder overleg ge-
pleegd zou worden met de landbouworganisaties
en met de milieubewegingen. Een bijsturing aan de
hand van opmerkingen was dus nog mogelijk.

Zo werd het huidige voorstel reeds gecorrigeerd
wegens oorspronkelijk verkeerde interpretaties.
Essen, Kalmthout, Turnhout, Kasterlee, Beerse,
Lille en Vosselaar werden blijkbaar reeds uit de
ontwerplijst gelicht nadat uit waterstalen bleek dat
de vastgestelde vervuiling niet toe te schrijven was
aan de landbouw.

Toch vinden de vertegenwoordigers van de land-
bouwsector het jammer dat de stukken van het
dossier, weliswaar als een eerste voorlopig voorstel,
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