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Adviesvraag: Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw  

Adviesvrager: Joke Schauvliege - Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 13 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen  

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 24 september 2018  

 

Contactpersoon:  Annick Lamote - alamote@serv.be 
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Mevrouw Joke SCHAUVLIEGE 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Ferrarisgebouw 

Koning Albert II-laan 20 bus 1 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon 

 

ons kenmerk 

 

Brussel 

Annick Lamote SERV_20180924_verzameldecreet omg_ADV 24 september 2018 

alamote@serv.be   

Advies verzameldecreet omgeving – debietsbegrenzing drinkwater 

Mevrouw de minister 

 

De SERV ontving op 24 juli uw vraag om te adviseren over het verzameldecreet omgeving, 

natuur en landbouw. De raad startte samen met de Minaraad en de SALV een gezamenlijk 

adviestraject maar kon geen volledige consensus bereiken.  

De SERV formuleert in voorliggend advies enkel aanbevelingen bij de hoofdstukken 13 en 15 

van het verzameldecreet. Deze leggen de decretale basis voor de begrenzing van het debiet 

van de drinkwaterlevering. Naast de afsluiting van drinkwater krijgen de exploitanten van een 

openbaar waterdistributienetwerk dus voortaan ook de mogelijkheid tot begrenzing van het 

debiet van de levering. Hiertoe worden het Drinkwaterdecreet en het LAC-decreet gewijzigd. 

Een gelijkaardige regeling is al enige tijd in voege in het Waals gewest1.   

De SERV kant zich niet tegen de invoering van een debietsbegrenzing bij de levering van 

drinkwater, maar hecht wel enkele voorwaarden aan de uitvoering ervan.   

Wacht de proeffase van de digitale slimme meter af. In tegenstelling tot de huidige 

watermeters waarin een pastille moet geplaatst worden om het debiet te begrenzen, is 

begrenzing eenvoudiger te realiseren bij de digitale slimme watermeters. Deze zijn momenteel 

nog in proeffase. De SERV vraagt om de mogelijkheid tot debietsbegrenzing pas te 

operationaliseren wanneer de digitale slimme watermeters zijn uitgerold.  

Leg minimaal debiet vast, doe een armoedetoets en betrek de SERV hierbij.  In het Waals 

gewest is geopteerd voor debietsbegrenzing tot 50 liter per uur. De SERV wijst erop dat deze 

regeling – die bijna 2 jaar in voege is – nog steeds ter discussie staat2. De ervaringen zijn dus 

niet eenduidig positief zoals de Memorie van Toelichting laat uitschijnen. Begrenzing van de 

watertoevoer mag volgens de raden een menswaardig bestaan niet hypothekeren. De raad 

                                                
1  Arret du Gouvernement Wallon du 31 août 2016.  

2  Met een debiet van 50 liter per uur duurt het 18” om een klein glas,  4’ om een kookpot en 12’ om een toiletbak 
te vullen. Sommige boilers, was- of vaatwasmachines kunnen niet meer gebruikt worden bij beperkt debiet. 
Zie: P.W.- C.R.A. N° 20 (2017-2018) - Mercredi 20 juin 2018 en Vivre ensemble (2017) Limiteur de debit : de 
l’eau au moulin de la précarité. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRA/cra20.pdf
https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2017-15_eau.pdf
https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2017-15_eau.pdf
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vraagt de Vlaamse regering om via uitvoeringsbesluit een minimaal debiet vast te leggen en 

hierover een armoedetoets uit te voeren. De raad wenst ook uitdrukkelijk om advies gevraagd 

te worden.      

Beperk debietsbegrenzing tot uitzonderijke gevallen. Volgens de SERV  moet 

debietsbegrenzing – net zoals afsluiting – beperkt blijven tot  uitzonderlijke gevallen. Vanuit 

die optiek vindt de raad het een goede zaak dat de exploitanten voor debietsbegrenzing bij 

een huishoudelijke abonnee verplicht advies moeten vragen aan de lokale adviescommissie3.  

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

                                                
 


