
 
 

 

 
 

Het Rekenhof onderzocht hoe de Vlaamse overheid de instrumenten grondwatervergunning, 
grondwaterheffing en grijswaterbesluit inzette voor de verbetering van de 
grondwatertoestand. De overheid voerde de daaraan verbonden maatregelen traag uit en 
bedong bij Europa uitstel. Het vergunningenbeleid lijkt vruchten af te werpen, maar geldt niet 
voor alle grondwaterwinningen en biedt juridisch onvoldoende zekerheid. Ook de heffing 
zorgt sinds 2010 stilaan voor een betere afstemming op de kwantitatieve toestand van de 
grondwaterlichamen. Het grijswaterbeleid ten slotte kende weinig succes. De drie 
instrumenten verminderden het grondwaterverbruik vooral in het meest kwetsbare 
Sokkelgebied. 

Beleid 

Vlaanderen is een regio met schaarse grondwatervoorraden. In 2010 was er onvoldoende 
grondwater in 14 van de 42 Vlaamse grondwaterlichamen. De Europese kaderrichtlijn Wa-
ter (2000) en het decreet Integraal Waterbeleid (2003) eisen een goede kwantitatieve toe-
stand van de grondwaterlichamen tegen 2015 (eventueel uitstelbaar tot 2021 of 2027). Ter 
uitvoering van de Europese kaderrichtlijn en het decreet keurde de Vlaamse Regering eind 
2010 stroomgebiedbeheerplannen en een maatregelenprogramma 2010-2015 goed. Vlaande-
ren bedong daarbij voor de problematische grondwaterlichamen bij Europa uitstel tot 2021. 
Reglementair moest het de toestand van de grondwaterlichamen bepalen aan de hand van 
zeven criteria. Het gebruikte er in 2010 echter maar twee, wat een onvolledig beeld ople-
verde. Bovendien voert Vlaanderen het programma 2010-2015 traag uit. Alleen voor het 
Sokkelsysteem, het sterkst bedreigde van de zes grondwatersystemen, heeft het een af-
bouwscenario voor wateronttrekking uitgewerkt. De ontwerpen van nieuwe stroomgebied-
beheerplannen 2016-2021 houden rekening met vijf van de zeven criteria en concluderen 
dat nog 8 van de 42 grondwaterlichamen kwantitatief ontoereikend zijn. Vlaanderen zal 
voor deze grondwaterlichamen een gebiedspecifiek beleid voeren vanaf 2016 en Europa een 
termijnverlenging voorstellen tot 2027. 

Vergunning voor de winning van grondwater 

De vergunde grondwaterwinningsdebieten daalden tussen 2000 en 2012 met 28% in 
grondwaterlichamen in ontoereikende toestand en met 20% in de andere lichamen. De 
grootste relatieve vergunningenafbouw vond plaats in het Sokkelsysteem. Elders was die 
afbouw aanzienlijk beperkter. In absolute termen was de afbouw het sterkst bij de industrie 
en de drinkwatermaatschappijen. Procentueel was de daling het sterkst bij de handel en 
diensten en de industrie. In de landbouw was er een toename van de vergunde debieten, zij 
het vooral in grondwaterlichamen in toereikende toestand. 

De grondwaterwinningsvergunning is geregeld in het Vlaams reglement betreffende de  
milieuvergunning (VLAREM). Dat reglement omvat niet alle vormen van grondwaterwin-
ning en houdt geen rekening met de toestand van de grondwaterlichamen. Het  vergun-
ningenbeleid is juridisch onvoldoende verankerd wat risico’s inhoudt voor de afdwingbaar-
heid door de vergunningverleners en voor de rechtszekerheid van de aanvragers. De uit-
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voering van het vergunningenbeleid vindt locatie- en situatiespecifiek plaats en is weinig 
transparant. De vergunningendatabank is onvolledig door gebrek aan kennis over sommige 
winningen of doordat niet alle winningen in het systeem worden ingevoerd. 

Sturing met heffingen 

Het heffingenbeleid is tussen 1997 en 2014 geleidelijk geëvolueerd. De selectieve verhogin-
gen van de heffing sinds 2010 zorgen stilaan voor een betere afstemming op de toestand 
van de grondwaterlichamen. De overheid baseert de kostprijs van grondwater in eerste 
instantie op de gebruikersgroep en het verbruikte volume. Kleinere winningen in opper-
vlakkige lagen zijn het goedkoopst. De drinkwatermaatschappijen, die 63% van het grond-
water verbruiken, betalen een iets hoger vast tarief per m3, ongeacht de toestand van de 
grondwaterlichamen. Alleen voor winningen in delicatere, afgesloten lagen en voor groot-
verbruikers brengt het beleid de toestand van de grondwaterlichamen in rekening. De 
voorgenomen afstemming van de prijs van het grondwater op die van het grijswater, d.i. 
gerecycleerd water voor niet-menselijke consumptie, is niet gerealiseerd. 

Tussen 2006 en 2011 is 14,4% minder grondwater verbruikt (drinkwatermaatschappijen niet 
inbegrepen). Het verbruik daalde sterker in de grondwaterlichamen in ontoereikende toe-
stand. Het ontradingsbeleid had vooral resultaat in de Sokkel. In de andere grondwatersys-
temen waren de resultaten onduidelijk, doordat de heffingsgebieden niet altijd aan één 
grondwaterlichaam kunnen worden toegewezen en doordat de heffingen- en vergunnin-
gendatabanken een verschillende indeling hebben. Tussen 2001 en 2007 leidde de heffing 
tot 60% meer ontvangsten en 7% minder verbruik; daarna (2007-2012) stuurde ze meer aan 
op een verschuiving van de winningen (0,8% meer ontvangsten, 7,4% minder grondwater-
gebruik). 

Grijswaterbesluit 

Het grijswaterbesluit moest de kloof tussen de prijs van grijswater en grondwater vermin-
deren. Het besluit richtte zich vooral op het Sokkelsysteem. Het had weinig succes. Van de 
aangekondigde 60 miljoen euro grijswaterprojecten werd minder dan 5 miljoen gereali-
seerd, en dit in twee projecten, Waregem (Sokkelsysteem) en Tienen, die niet volledig 
strookten met de regelgeving. In Waregem realiseerde het project een aanzienlijke grond-
waterwinningsafbouw, maar het geleverde grijswater is soms afkomstig van grondwater en 
het grijswater heeft er drinkwaterkwaliteit. In Tienen was er ook een substantiële afbouw, 
zij het in een grondwaterlichaam in goede toestand. 

Reactie van de minister 

Op 28 oktober 2014 antwoordde de minister dat ze de aanbevelingen van het Rekenhof 
grotendeels kon onderschrijven en dat een aantal ervan al zijn opgenomen in de ontwerpen 
van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 of in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019. 

Informatie voor de pers 

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschap-
pen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbe-
heer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onder-
zoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de ge-
controleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof 
onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.  

Het verslag Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden is bezorgd aan het Vlaams 
Parlement. Het verslag en dit persbericht staan op de website van het Rekenhof 
(www.rekenhof.be). 
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