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Bijlage 1: overzicht van de realisaties van de CIW in 2014 

WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

1.2 
Langetermijnvisie 
integraal waterbeleid 

Opvolgen van de Blueprint to 
safeguard Europe’s water resources 

WG KRLW uitgevoerd 
De aanbevelingen van de Blueprint - zoals 
geanalyseerd in 2013 -  werden doorvertaald in de 
ontwerp SGBPn.  

1.2 
Langetermijnvisie 
integraal waterbeleid 

Actieplan voor de uitwerking van de 
Meerlaagse Waterveiligheid (MLWV) 

Actieplan Meerlaagse 
Waterveiligheid 

WG WKW lopend 
De goedkeuring van het Actieplan MLWV is verdaagd 
naar de CIW van 04/03/2015 

1.3 
Visie op financiering 
waterbeheer  

Verder ontwikkelen van de 
gebruikersversie voor het instrument 
kosten-effectiviteitsanalyse en 
disproportionaliteitsanalyse 

WG KRLW lopend 

Het MKM werd ingezet ter ondersteuning van de 
kosteneffectiviteitsanalyse en 
disproportionaliteitsanalyse. Voor 
oppervlaktewaterlichamen is voor elk van de scenario’s 
met behulp van de maatregelenkostenmodule (MKM 
water) en aanvullende expertenbeoordeling het 
doelbereik ingeschat.Hiermee werd invulling gegeven 
aan de onderbouwing voor termijnverlengingen op 
basis van het argument ‘technisch onhaalbaar’. 

1.3 
Visie op financiering 
waterbeheer  

Vertalen van de resultaten van de 
budgetcontrole en de 
disproportionaliteitsanalyse van het 
maatregelenprogramma in 
(financierings)scenario’s voor de 
stroomgebied-beheerplannen 

Nota stand van zaken WG KRLW uitgevoerd 

Als gevolg van de resultaten van de budgetcontrole en 
de bijsturing van de prioritering van de gebieden waren 
een aantal bijsturingen aan de scenario’s nodig. De 
CIW nam op 27/2/14  kennis van de stand van zaken 
van de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen en het verdere 
vervolgtraject.  

1.3 
Visie op financiering 
waterbeheer  

Vertalen van de resultaten van de 
budgetcontrole en de 
disproportionaliteitsanalyse van het 
maatregelenprogramma in 
(financierings)scenario’s voor de 
stroomgebied-beheerplannen 

Als onderdeel van goedkeuring 
voorontwerp 
stroomgebiedbeheerplannen 

WG KRLW uitgevoerd 

Er werden in de ontwerp SGBPn 6 scenario's 
afgebakend en geanalyseerd op het vlak van uitgaven, 
doelbereik en disproportionaliteit. De CIW (8/05/14) 
besliste om geen financieringsscenario's op te nemen 
in de ontwerp SGBPn 
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

1.3 
Visie op financiering 
waterbeheer  

Ontwikkelen van een beter inzicht in 
kosten en baten voor het onderzoek 
en de sanering van waterbodems, in 
het kader van het streven naar een 
duurzame financieringsoplossing  

Nota stand van zaken duurzame  
financieringsoplossing 
waterbodems 

WG BRS lopend 

Hoewel er nog geen sluitende financieringsoplossing 
werd uitgewerkt, zijn er toch enkele incentives te 
melden die kunnen helpen om op termijn een 
oplossingsrichting uit te werken: 
• Wijzigingen Bodemdecreet (artikel 132,§1 van het 
Bodemdecreet) betreffende de saneringsplichtige. 
Door deze wijziging kan het principe de vervuiler betaalt 
beter toegepast worden; 
• Focus op ecosysteemdiensten, o.a. binnen sednet; 
• Ook het begrip behalen goede toestand in 
speerpuntgebieden, geplande projecten 
(waterwinningen, herontwikkelingsprojecten,...) en 
blauwgroene netwerken kunnen in beeld komen als 
trigger om in actie te schieten en als argument i.k.v. 
financiering. 

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Opvolging uitvoering Globale 
evaluatie overstromingen 2010 en 
Resolutie wateroverlast  

Plan van aanpak rapportering 2014 PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 27/2/14 haar goedkeuring aan de 
aanpak voor de eindrapportering van de uitvoering 
Globale evaluatie overstromingen 2010 en Resolutie 
wateroverlast.  

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Opvolging uitvoering Globale 
evaluatie overstromingen 2010 en 
Resolutie wateroverlast  

Eindrapportering over de uitvoering 
van de Globale evaluatie 
overstromingen november 2010 en 
Resolutie wateroverlast 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2/07/14 haar goedkeuring aan de 
3de rapportering van de Globale Evaluatie 
Overstromingen 2010 en Resolutie Wateroverlast 
(eindrapportering). Het rapport geeft ook aan dat wat 
betreft de de verdere uitvoering van de beleidsmatige 
en juridische GEOS acties opgenomen en opgevolgd 
zullen worden in het kader van het jaarlijks CIW 
werkplan. De investeringswerken opgenomen in de 2de 
generatie stroomgebiedbeheerplannen zullen via de 
bekkenstructuren en het jaarlijks 
wateruitvoerings¬programma verder opgevolgd 
worden. Minister J. Schauvliege stelde het rapport voor 
in de Commissie Leefmilieu op 21/10/2014. 

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Voorbereiden van de 2de generatie 
waterbeheerplannen - 
Bekkenspecifieke delen 

Stand van zaken voorbereiding 
bekkenspecifieke delen 

WG BW uitgevoerd 

De CIW nam op 27/02/14 kennis van de stand van 
zaken van de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen en het verdere 
vervolgtraject. 
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Voorbereiden van de 2de generatie 
waterbeheerplannen incl. 
maatregelenprogramma 

Nota stand van zaken WG KRLW uitgevoerd 

Er werden een aantal fundamentele knelpunten 
vastgesteld die noopten tot een aanpassing van de 
timing voor de goedkeuring van de SGBPn (2/7 i.p.v. 
8/5).  De CIW nam op 27/2/2014  kennis van de stand 
van zaken van de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen en het verdere 
vervolgtraject.  

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Voorbereiden van de 2de generatie 
waterbeheerplannen incl. 
maatregelenprogramma 

Voorontwerp 
stroomgebiedbeheerplannen incl. 
maat¬regelen¬programma 

WG KRLW uitgevoerd 
De voorontwerp SGBP'en incl. maatregelenprogramma 
werden conform het aangepaste tijdspad goedgekeurd 
op de CIW van 2/7 

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Voorbereiden van de 2de generatie 
waterbeheerplannen incl. 
maatregelenprogramma - Integratie 
Overstromingsrisicobeheerplannen 
in SGBP 

Stand van zaken integratie  
overstromingsrisico¬beheerplannen 
in de voorontwerp 
stroomgebiedbeheerplannen incl. 
maatregelen¬programma 

WG WKW uitgevoerd 

Op de vergadering van 27/02/2014 heeft de CIW kennis 
genomen van de stand van zaken van de voorbereiding 
van de stroomgebiedbeheerplannen m.i.v. de integratie 
van de overstromingsrisicobeheerplannen in de 
stroomgebiedbeheerplannen. 

2.1 
Waterbeheerplannen 
opmaken en 
uitvoeren  

Voorbereiden van de 2de generatie 
waterbeheerplannen - 
Bekkenbarometer 

geïntegreerd in de 
bekkenspecifieke delen 

WG BW uitgevoerd 

De CIW nam op 27/02/14 kennis van de stand van 
zaken van de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen en het verdere 
vervolgtraject. 

2.2 
Aspecten integraal 
waterbeleid in 
andere plannen 

Opvolging en evaluatie van het 
soortbeschermingsprogramma bever 

  WG EWB uitgevoerd 

Het ontwerp-soortbeschermingsprogramma bever werd 
overgemaakt aan de bevoegde minister. 
Een beknopte evaluatie van de populatietrend werd in 
december besproken op de WG.  
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

2.2 
Aspecten integraal 
waterbeleid in 
andere plannen 

Doorwerking van de 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten in de 
federale risicokaarten 

Geactualiseerde federale 
risicokaarten (deel Vlaanderen) op 
basis van 
overstromingsgevaarkaarten 

WG WKW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 17/10/2014  haar goedkeuring aan 
de geactualiseerde federale kaart voor de risiscozones. 
In de nota werden ook de vervolgstappen voor de 
goedkeuring op de verschillende noodzakelijke 
bestuurlijke beslissingsniveaus toegelicht en wordt 
ingegaan op de noodzaak tot optimaliseren en 
periodiek actueel houden van de kaart. De CIW 
voorzitter zal de kaart en een bijhorende nota aan de 
Vlaamse Regering voorleggen aan minster 
J.Schauvliege. 

2.2 
Aspecten integraal 
waterbeleid in 
andere plannen 

  
Beleidskader Bagger – en 
Ruimingsspecie : advies CIW 

WG BRS uitgevoerd 

CIW hechtte op 27/02/2014 haar goedkeuring aan het 
advies met betrekking tot het ontwerp van Beleidskader 
Bagger- en Ruimingsspecie, waarna de voorzitter het 
advies heeft voogelegd aan mevrouw H. DE BAETS. 

2.3 
Gecoördineerd 
internationaal 
waterbeleid  

Verderzetten van bilateraal informeel 
grensoverschrijdend overleg inzake 
integraal waterbeleid en -beheer 

  WG KRLW lopend 

Bilaterale contacten hadden plaats op zowel 
stroomgebiedniveau als op bekkenniveau. 
Specifiek ihkv de toelichting van de Vlaamse SGBPn 
aan de aangrenzende landen en regio’s vonden 
verschillende overlegmomenten plaats: intra-Belgisch 
overleg, VL-NL bilateraal overleg (ambtelijk en 
bestuurlijk), VL-FR bilateraal overleg, 
grensoverschrijdend wateroverleg (GOW) met NL op 
bekkenniveau, … 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Uitwerken van het dossier voor de  
opname van de  generieke 
milieukwantiteitsdoelstellingen in 
Vlarem 

Dossier “vaststellen van 
milieukwantiteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewater” voor de VR 

WG WKW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 17/10/2014  haar goedkeuring aan 
het ontwerpbesluit milieukwantiteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewater. De CIW voorzitter heeft het 
ontwerpbesluit met bijhorende nota Vlaamse Regering 
voorgelegd aan de minister J. Schauvliege. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Bijsturen van de 
milieukwaliteitsnormen in Vlarem 

Voorstel bijsturing 
milieukwaliteitsnormen 

WG KRLW uitgevoerd 

Voorstel bijsturing milieukwaliteitsnormen werd een 
eerste keer voorgelegd op de WG KRLW van 25/9 om 
vervolgens voorgelegd te worden aan de CIW op 
17/10/2014. 
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Bijsturen van de 
milieukwaliteitsnormen in Vlarem 

Implementatiedossier bijgestuurde 
milieukwaliteits¬normen 

WG KRLW uitgevoerd 
De CIW hechtte op 17/10/2014 haar goedkeuring aan 
het dossier m.b.t. de herziening van het besluit 
Milieukwaliteitsnormen. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Uitwerken financiële instrumenten 
i.f.v. vasthouden water aan de bron 
en hergebruik en infiltratie van water 

Financiële instrumenten i.f.v. 
vasthouden water aan de bron en 
hergebruik en infiltratie van water 

WG WZ lopend 

De uitwerking van financiële instrumenten die het 
vasthouden van water aan de bron en het hergebruik 
van water en de infiltratie van water financieel belonen 
en/of ondersteunen en/of voordeliger maken ten 
opzichte van versneld afvoeren krijgt invulling in het 
kader van de globale besprekingen van de 
mogelijkheden tot financiering van de maatregelen 
opgenomen in de 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. 

3.2 
Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, …  

Verdere verfijning/verduidelijking van 
de Code van Goede Praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringen en verdere uitwerking 
van het onderdeel 
vasthouden/bergen/afvoeren van de 
technische toelichting 

Aanpassingen technische 
toelichting bij Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de 
aanleg en het onderhoud van 
rioleringen (deel1) 

WG WZ uitgevoerd 
De CIW hechtte op 2/07/2014 haar goedkeuring aan de 
de technische toelichtingen van de delen 3, 4 en 7 van 
de code van goede praktijk rioleringen. 

3.2 
Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, …  

Verdere verfijning/verduidelijking van 
de Code van Goede Praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringen en verdere uitwerking 
van het onderdeel 
vasthouden/bergen/afvoeren van de 
technische toelichting 

Aanpassingen technische 
toelichting bij Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de 
aanleg en het onderhoud van 
rioleringen (deel2) 

WG WZ uitgevoerd 
De CIW hechtte op 2/07/2014 haar goedkeuring aan de 
de technische toelichtingen van de delen 3, 4 en 7 van 
de code van goede praktijk rioleringen. 

3.2 
Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, …  

Aanpassen van de Code van Goede 
Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie 
en opmaken van een geïntegreerde 
leidraad met de Code van Goede 
Natuurpraktijk 

Geïntegreerde leidraad voor Code 
van Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en Code van 
Goede Natuurpraktijk 

WG BRS lopend 

De laatste hand wordt gelegd aan de code BRS in die 
zin dat wordt afgestemd met de allerlaatste inzichten 
inzake de Vlarel erkenningen. De leidraad kan pas 
worden uitgevaardigd van zodra beide codes zijn 
goedgekeurd. Wellicht zal dit voor 2015 zijn. 
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

3.3 
Aspecten IWB in 
andere regelgeving  

Verdere uitvoering van de 
conceptnota ‘Signaalgebieden' - 
Opmaak van startbeslissingen 
signaalgebieden voor reeks 2 

Ontwerpbeslissing signaalgebieden 
voor reeks 2 

WG WT (ad 
hoc VRW) 

uitgevoerd 

De CIW hechtte op 8/05/2014 haar goedkeuring aan de 
ontwerp-startbeslissing voor elk van de 17 
signaalgebieden uit reeks 2 en maakte deze over aan 
minister SCHAUVLIEGE. Op basis hiervan keurt de 
Vlaamse Regering het vervolgtraject en de vermelde 
beleidsoptie goed voor elk van de 17 signaalgebieden. 
De documenten bevatten per signaalgebied een 
voorstel voor de meest aangewezen optie en het 
instrumentarium, de initiatiefnemer, de eventuele 
nabestemmingsopties en de timing. Hierbij werden 
verschillende elementen in rekening genomen om te 
kunnen komen tot de aangewezen initiatiefnemer: de 
geldende subsidiariteitsprincipes, de omvang, de 
ligging binnen een structuur die afweging vraagt op 
provinciaal of Vlaams niveau, eventuele reeds 
genomen initiatieven of engagementen als vervolgstap 
op een beslissing van het bekkenbestuur of eventuele 
andere lopende planningsprocessen. 

3.3 
Aspecten IWB in 
andere regelgeving  

Verdere uitvoering van de 
conceptnota ‘Signaalgebieden' - 
Opmaak nieuwe kaart 
signaalgebieden 

Ontwerp kaart signaalgebieden 
WG WT (ad 
hoc VRW) 

uitgevoerd 

De CIW hechtte op 8/05/2014 haar goedkeuring aan de 
nieuwe kaart signaalgebieden voor gebruik als basis 
voor de prioritering van de signaalgebieden reeks 3 
binnen CIW en bekkenstructuren en aan de aanpak 
voor het vervolgtraject (inclusief methodiek prioritering 
signaalgebieden reeks 3 op basis van GIS-analyse, 
gebiedsspecifiek toepasbare criteria en overleg met de 
lokale besturen via de bekkenwerking). 

3.3 
Aspecten IWB in 
andere regelgeving  

Verdere uitvoering van de 
conceptnota ‘Signaalgebieden' - 
Uitwerken aanpak signaalgebieden 
van reeks 3 (spoor 1 en spoor 2) 

Prioritering signaalgebieden reeks 
3 + nota aanpak overige 
signaalgebieden 

WG WT (ad 
hoc VRW) 

uitgevoerd Uitvoering gepland voor CIW 16/12 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Voorstellen inzake vereenvoudiging 
van de plannen, overlegstructuren en 
procedures voor het integraal 
waterbeleid in de wetgeving: 
vaststellen nadere regels en 
doorwerking in gerelateerde 

Doorwerking aangepast DIWB in 
gerelateerde wetgeving (scope 3) 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 17/10/2014 haar goedkeuring aan 
de  wijzigingen in de wetgeving (decreten en besluiten) 
ingevolge het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid 
zoals van kracht sinds 11/10/2013. Het dossier werd 
overgemaakt aan minister J. Schauvliege. 
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

wetgeving 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Verdere verfijning van het 
uitvoeringsbesluit watertoets op basis 
van de evaluatie van de watertoets 

Aangepast uitvoeringsbesluit 
watertoets 

WG WT uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2/07/2014 haar goedkeuring aan de 
wijzigingen van het uitvoeringsbesluit Watertoets, 
waarna de CIW voorzitter het dossier aan de bevoegde 
minister van Leefmilieu heeft voorgelegd. De 
aanpassingen werden op 7/11/2014 principieel 
goedgekeurd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Aanpassing van de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden 

Aangepaste kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden 

WG WT uitgevoerd 

CIW hechtte op 08/05/2014 haar goedkeuring aan de 
aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige 
gebieden, waarna de CIW voorzitter  de aangepaste 
kaart van de overstromingsgevoelige gebieden heeft 
voorgelegd aan minister J.SCHAUVLIEGE. De 
bevoegde ministers hechtten hun goedkeuring aan de 
aangepaste kaart op 1/07/2014. De aangepaste kaart 
trad in werking op 1/09/2014.  

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Voorstellen inzake vereenvoudiging 
van de plannen, overlegstructuren en 
procedures voor het integraal 
waterbeleid in de wetgeving: 
vaststellen nadere regels en 
doorwerking in gerelateerde 
wetgeving 

Nadere regels oeverzoneprojecten  WG EWB 
lopend met 
duidelijke 
vertraging  

De voorbereiding van nadere regels voor 
oeverzoneprojecten werd in 2014, gelet op andere 
prioriteiten, tijdelijk 'on hold' gezet en zal in 2015 
opnieuw opgenomen worden. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Regelgevend kader voor het 
oppompen van oppervlaktewater uit 
onbevaarbare waterlopen 

Plan van aanpak voor het 
oppompen van oppervlaktewater uit 
onbevaarbare waterlopen 

WG EWB 
lopend met 
duidelijke 
vertraging  

De voorbereiding van een kader voor captatie uit 
onbevaarbare waterlopen bij aanhoudende droogte 
werd in 2014 tijdelijk 'on hold' gezet in afwachting van 
de uitwerking van milieukwantiteitsdoelstellingen. Na 
vaststelling van de milieukwantiteitsdoelstellingen zal 
bekeken worden of een bijkomend regelgevend initiatief 
rond laagwater nog noodzakelijk is. 
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WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Opvolgen besluit 15 prioritair te 
onderzoeken waterbodems 

  WG BRS lopend 

Zie ook stand van zaken actie "Nota stand van zaken 
duurzame  financieringsoplossing waterbodems", In 
2015 zal een actualisatie van de lijst gebeuren op basis 
van de nieuwe inzichten en meest actuele data. De 
upgedate gegevens en prioriteiten zullen tijdens 
verwerking openbaar onderzoek SGBPn aangevuld en 
ingebracht worden in de SGBPn. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Evalueren van verschillen in 
normenkader voor hergebruik van 
bagger- en ruimingsspecie tussen 
België en Nederland 

Evaluatienota verschillen 
normenkaders België en Nederland 

WG BRS lopend 

Hiertoe wordt eind 2014 een subwerkgroep (waarin 
naast de waterbeheerders ook OVAM en VITO 
vertegenwoordigd zijn)  opgericht die in de loop van 
2015 in kaart zal brengen waar zich problemen 
voordoen en welke oplossingen mogelijks haalbaar zijn. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 
besluiten 

Vervanging van de provinciale 
atlassen der waterlopen door een 
digitale Vlaamse Hydrografische Atlas 

  
subWG 
VHA 

lopend 

Er werden een aantal werkgroepen georganiseerd in 
2014. De inhoud van de nieuwe atlas werd vastgelegd. 
De eerste fase van Doorbraak 63 van de interne 
staatshervorming is afgerond. De herklassering van 
waterlopen werd gerealiseerd.  

3.3 
Aspecten IWB in 
andere regelgeving  

Opmaken juridisch-wettelijk statuut 
VHA – erkenning authentieke 
geografische gegevensbron  

Ontwerp besluit juridisch-wettelijk 
statuut VHA 

subWG 
VHA 

lopend 
Er werden een aantal werkgroepen georganiseerd in 
2014. 

3.3 
Aspecten IWB in 
andere regelgeving  

Uitwerking van regeling kano- en 
kajakvaart op onbevaarbare 
waterlopen  

Regelgevingskader kano- en 
kajakvaart richting implementatie 

WG EWB 
lopend met 
duidelijke 
vertraging  

De uitwerking van een regelgevingskader voor kano en 
kajak werd in 2014 tijdelijk 'on hold' gezet en zal in 
2015 opnieuw opgenomen worden. 

3.3 Handhaving 
Strategisch vijfjarenprogramma 
handhaving - afstemming handhaving 
ihkv integraal waterbeleid  

Strategisch vijfjarenprogramma 
handhaving - afstemming 
handhaving ihkv integraal 
waterbeleid  

PPG uitgevoerd 

Mede in het kader van de verplichting voor de 
gewestelijke toezichtsinstanties tot het opstellen van 
vijfjaarlijkse milieuhandhavingsprogramma’s nam de 
CIW op 27/02/2014 kennis van het bijkomend initiatief 
binnen de CIW werkgroep Kaderrichtlijn Water voor het 
formuleren van acties inzake handhaving ten behoeve 
van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen en 
gaf opdracht aan de Permanente Projectgroep om de 
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wenselijkheid verder te onderzoeken om vanuit de CIW 
een coördinatie/afstemming handhaving ihkv integraal 
waterbeleid te realiseren. Hiertoe hechtte de CIW op 
8/05 haar goedkeuring  aan 12 thematische prioriteiten 
inzake handhaving ihkv integraalwaterbeleid, de 
doorwerking ervan in de vijfjarenprogramma's alsook de 
verdere opvolging ervan binnen de Permanente 
Projectgroep. Voor 2014 leidde dit tot het informeren en 
sensibiliseren van de toezichthouders voor de 
thematische en gebiedspecifieke prioriteiten en het 
maken van handhavingsafspraken met relevante 
toezichthouders. Voor een aantal prioriteiten wordt in 
het werkplan 2015 een verdere uitdieping opgenomen. 

4.1 
Rapporteren EU 
Commissie  

Rapportering 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten in het 
kader van de Overstromingsrichtlijn 

EC rapportage definitieve 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten 

WG WKW uitgevoerd 

De CIW nam op 27/02/14 kennis  van de Elektronische 
Rapportering van de overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten, die zijn goedgekeurd op de 
CIW van 10/10/2013. De kaarten werden aan de 
Europese Commisie gerapporteerd op 20 maart 2014. 

4.2 
Rapporteren 
voortgang 
waterbeheerplannen  

Coördineren van de opmaak 
bekkenvoortgangsrapporten  

  WG BW uitgevoerd 
Alle BVR 2013 zijn beschikbaar via 
www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens 

4.2 
Rapporteren 
voortgang 
waterbeheerplannen  

Opvolgen en rapporteren 
maatregelenprogramma 1ste 
generatie 
stroomgebiedbeheerplannen 

Stand van zaken uitvoering 
maatregelenprogramma 1ste 
generatie 

WG KRLW lopend 

De bevraging van de stand van uitvoering van het 
maatregelenprogramma 2010-2015 liep tot november 
2014, de verwerking van de input is lopende. Op de 
1ste vergadering van 2015 wordt stand van zaken van 
de uitvoering van het maatregelnprogramma van de 
1ste stroomgebiedbeheerplannen voorgelegd (zie 
output da 9 WP 2015), 

4.2 
Rapporteren 
voortgang 
waterbeheerplannen  

Uitwerken voorstel tot rationalisatie 
van rapporteringen  

Voorstel rationalisatie 
rapporteringen 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 17/10/2014 haar goedkeuring aan 
het traject voor de rationalisatie van de rapporteringen. 
Hierbij wordt tegen de zomer van 2015 een concept 
uitgewerkt voor het WUP met als belangrijke 
randvoorwaarde dat het moet kunnen dienen voor de 
verschillende rapporteringen. Daarnaast zal  een 
opvolgingsinstrument (informaticatool) voor het actie- 
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maatregelenprogramma ontwikkeld worden. 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

Bekendmaking tweede 
waterbeleidsnota met geïntegreerde 
waterbeheerkwesties 

Brochure PPG uitgevoerd 

De tweede waterbeleidsnota (incl. 
waterbeheerkwesties) werd vastgesteld door de 
Vlaamse Regering op 20/12/2013. Een digitale 
brochure van het document was beschikbaar in juli 
2014, via www.integraalwaterbeleid.be. Er werd een 
zeer beperkt aantal exemplaren ( ± 50) gedrukt voor de 
interne werking. 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

Organiseren/houden en 
bekendmaken van het openbaar 
onderzoek over de ontwerpen van de 
2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen 

O.a. website, leidraad, 
inspraakformulier 

PPG uitgevoerd 

Het openbaar onderzoek over de 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 
2016-2021 startte op 9 juli 2014. Het openbaar 
onderzoek verloopt volledig digitaal; alle documenten 
zijn te raadplegen via www.volvanwater.be . Een 
wegwijsfolder werd op ruime schaal verspreid, een 
digitale inspraaktool werd ontwikkeld en er werden 
verspreid over Vlaanderen 5 informatiedagen 
georganiseerd (± 500 aanwezigen). 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

Actualiseren van de publicaties 
‘integraal waterbeleid in Vlaanderen’ 
en overlegstructuren van het integraal 
waterbeleid 

Brochure en folder PPG uitgevoerd 

De brochure 'Samen voor een gestroomlijnd 
waterbeleid' was beschikbaar in juli 2014. De brochure 
werd gedrukt op 2000 exemplaren en in september 
verspreid binnen de CIW werking, de bekkenstructuren, 
de betrokken kabinetten,…. 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

Optimalisatie van de website integraal 
waterbeleid 

Aangepaste website integraal 
waterbeleid 

PPG uitgevoerd 

De actualisatie van de website betreft de teksten, mede 
op basis van de opgemaakte brochure 'Samen voor 
een gestroomlijnd waterbeleid'. De geactualiseerde 
teksten zijn 'gepubliceerd' in december 2014. 



 

68/82 CIW werkplan 2015, Meerjarenplanning 2016-2019 

 

WP 
Activiteit 

(nr) 

WP 
Activiteit (titel) 

WP 
Deelactiviteit (titel) 

WP 
Output (titel) 

WP 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

WP - 
evaluatie 

svz 
uitvoering 

WP - evaluatie 
toelichting svz uitvoering 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

Onderzoeken mogelijkheden tot 
uitbreiding website vismigratie  

Operationalisering geactualiseerde 
website vismigratie 

WG EWB lopend 

De interactieve databank vismigratie is sinds het najaar 
van 2014 beschikbaar 
(http://www.vmm.be/water/vismigratie). De afspraken 
voor aanvulling van de databank zijn gemaakt.  
Gelet op de recente opstart van de vernieuwde website 
was een evaluatie ifv een mogelijke uitbreiding naar 
ecologische projecten nog niet aan de orde.  
Voor de kennisuitwisseling mbt ecologische projecten 
wordt nog nagegaan of het kennisplatform mbt natuur-, 
groen- en bosbeheer (www.ecopedia.be) een 
mogelijkheid biedt.  

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

Communicatie rond afspraken rond 
integrale aanpak vissterfte 

Brochure WG EWB uitgevoerd 

De afspraken m.b.t. de gecoördineerde aanpak van 
vissterfte (i.e. de rol van elke betrokken partij (burgers, 
waterbeheerders, ANB,  gemeenten, hulpdiensten, ...) 
bij de melding van vissterfte, bij het onderzoeken van 
de oorzaak ervan en bij de te nemen maatregelen) 
werden eind juni 2014 door het CIW secretariaat 
gecommuniceerd naar alle gemeenten en naar de 
verantwoordelijke diensten bij de betrokken 
waterbeheerders. 
Daarnaast werd de gecoördineerde aanpak van 
vissterfte ook gecommuniceerd via de CIW-nieuwsbrief 
en de VMM-nieuwsbrief en op de website van de CIW, 
de VMM en het  ANB. 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

10 jaar CIW  Presentatie - 10 jaar CIW CIW-sec geschrapt 

De voorziene communicatie rond 10 jaar CIW werd 
geschrapt omwille van andere prioriteiten inzake 
communicatie (start openbaar onderzoek 
stroomgebiedbeheerplannen, opmaak brochure 'Samen 
voor een gestroomlijnd waterbeleid'). 

4.3 
Communiceren en 
sensibiliseren  

10 jaar CIW  Nieuwsbrief - 10 jaar CIW CIW-sec geschrapt 

De voorziene communicatie rond 10 jaar CIW werd 
geschrapt omwille van andere prioriteiten inzake 
communicatie (start openbaar onderzoek 
stroomgebiedbeheerplannen, opmaak brochure 'Samen 
voor een gestroomlijnd waterbeleid' en digitale brochure 
tweede waterbeleidsnota). 
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4.4 Overleg middenveld  
Bevorderen van de betrokkenheid 
van het middenveld bij de werking 
van de CIW  

Toelichting CIW werkplan en 2de 
generatie 
stroomgebiedbeheerplannen ifv 
start openbaar onderzoek medio 
2014; i.f.v. dossierspecifieke 
betrokkenheid 

PPG uitgevoerd 

Het overleg met het middenveld in 2014 spitstte zich 
toe op het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen. Voorafgaand aan het 
openbaar onderzoek ging op 28/05/2014 een overleg 
door waarbij een toelichting werd gegeven per 
planonderdeel. Op 23/10/2014 ging op vraag van de 
Minaraad een hoorzitting door met de leden van de 
Minaraad, SERV en SALV . 

5.1 Adviseren watertoets  
Onderzoeken mogelijkheid uitwerken 
rekentool ter bepaling van het te 
compenseren bergingsvolume 

Stand van zaken  uitwerken 
rekentool ter bepaling van de te 
compenseren oppervlakte en het te 
compenseren bergingsvolume 

WG WT 
nog niet 

opgestart 

Het watertoetsinstrument moet eerst gemigreerd zijn 
naar waterinfo.be (volop lopende) alvorens de 
technische haalbaarheid verder kan bekeken worden 

5.3 Adviseren andere  
Advisering vergoedingsaanvragen 
voor actief ingeschakelde 
overstromingsgebieden 

Oprichting groep van deskundigen GRvD uitgevoerd 

Op 20/05/14 ging de startvergadering door van de 
Groep van Deskundigen. Op de agenda stond een 
toelichting over het juridische kader voor de 
vergoedingsplicht en een toelichting door VLM over de 
voorgestelde methodiek voor de berekening van 
vergoedingen voor landbouwpercelen en voor 
bosbouwpercelen. Afgesproken werd dat de 
voorgestelde methodiek eerst getoetst wordt op 
concrete dossiers en op basis daarvan indien nodig 
bijgestuurd wordt. In 2014 werden geen 
vergoedingsaanvragen voor de reeds actief 
ingeschakelde overstromingsgebieden ingediend. 
Bijgevolg werd de voorgestelde methodiek niet verder 
getoetst en werden ook geen adviesvragen ihkv de 
berekening van vergoedingen ontvangen. 

6.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

Organiseren van waterforum 
Organiseren van het 11e 
waterforum 

WG WSK uitgevoerd 

Op 26/09/2014 organiseerde het CIW secretariaat te 
Gent het 11de CIW waterforum met als thema 
waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit. Er 
waren 180 deelnemers. Bijna 90% van de 
respondenten gaf aan globaal (zeer) tevreden te zijn 
over de inhoud en de organisatie van het waterforum 
2014.  
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6.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

Organiseren van waterforum Conclusies Waterforum 2014 WG WSK uitgevoerd 
De CIW nam op haar vergadering van 17/10 kennis van 
de terugkoppeling over het 11de CIW Waterforum d.d. 
26/09/2014 en het verdere traject.  

6.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

(Lopend) Onderzoek rond het thema 
Water 2011-2013 inventariseren 

Resultaten overleg inzake 
onderzoek thema water 

WG WSK uitgevoerd 

Op 22/05/2014 organiseerde de CIW-Werkgroep 
Watersysteemkennis een bijeenkomst met de 
onderzoeksverantwoordelijken of hun 
vertegenwoordiger(s) om een overzicht te kunnen 
krijgen van de lopende, geplande en recent afgesloten 
projecten die kaderen binnen het domein 
watersysteemkennis.  
Het rapport van dat overleg werd aan de CIW 
voorgelegd op haar vergadering van 16/12/2014. 

6.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

Opvolgen onderzoeksproject 
sedimentbalans 

  WG BRS lopend 

Deel bodem (= Sedimentexportmodel) wordt 
gemodelleerd, deel water (= sedimenttransportmodel) 
wordt geschorst tot nieuwe release van betreffende 
programma (voorzien in mei 2015). 

6.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

Uitbreiding decentraal beheer 
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) 

  
subWG 
VHA 

lopend 
KuBe-website versie 2 werd in gebruik genomen. De 
mogelijkheid om dwarsprofielen te koppelen aan de 
waterlopen werd geïmplementeerd. 

7.1 
Meerjarenplanning 
incl. begroting  

Het opmaken van het CIW werkplan 
2015 

CIW werkplan 2015 m.i.v. evaluatie 
CIW werkplan 2014 

PPG uitgevoerd 
De CIW hechtte op 16/12/2014 haar goedkeuring aan 
het CIW werkplan 2015 en de meerjarenplanning . 

7.2 
Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerking  

Organiseren overlegmomenten van 
CIW werkgroep voorzitters en -
secretarissen 

  PPG uitgevoerd 

Een overlegmoment van CIW WG voorzitters en - 
secretarissen én de bekkensecretariaten ging door op 
5/11/2014. Hierop werd het ontwerp CIW werkplan 
2015 per werkgroep besproken en werd ingegaan op 
het verdere proces van de opmaak en goedkeuring 
door de CIW van de definiteve ontwerpen van 
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stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021 (tijdstraject 
en gebruik van de beheertool voor het verwerken van 
het openbaar onderzoek). 

7.2 
Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerking  

Organiseren (interne) studiedagen    
WG BRS, 
advGr WT 

uitgevoerd Bezoek aan Fasiver en GRC Kallo op 11/09/2014. 

7.2 
Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerking  

Afschakelplan elektriciteit   PPG uitgevoerd 

Op vraag van de gouverneurs werd het afschakelplan 
elektriciteit binnen de CIW besproken. Op 17/10 nam 
de CIW  kennis van de inventarisatie en risico-analyse 
door de waterbeheerders en waterketenbedrijven in het 
kader van het afschakelplan elektriciteit. 

7.4 
Bijdrage 
werkplannen BB, 
BR, Bsec  

Opmaken jaardoelstellingen voor de 
bekkensecretariaten 

Jaardoelstellingen voor 
bekkensecretariaten 

WG BW uitgevoerd 
De CIW hechtte op 2/07/2014 haar goedkeuring aan de 
bijdrage aan het werkplan 2015 voor de 
bekkenstructuren. 

7.4 
Bijdrage 
werkplannen BB, 
BR, Bsec  

Bijdragen aan de 2de generatie 
waterbeheerplannen 

  WG BW uitgevoerd 

De bekkenspecifieke delen werden opgemaakt als 
onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-
2021. De werkgroep bekkenwesrking hechtte haar 
goedkeuring aan de afstemming van de 
bekkenspecifieke delen (6/03/2014), 

  




