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Dossier
Output
(titel)

Output (korte omschrijving )
Output

(CIW WG)
Output

ism
Output

(CIW vergadering)

Output
(CIW beslissing/
stand van zaken)

link met WBN3 (krachtlijn) link met WBN3 (doelstelling)
WP 2020 - evaluatie

svz uitvoering

WP 2020  - evaluatie
toelichting svz uitvoering

SGBP3 Draft Mapro 2022-2027
Draft MAPRO 2022-2027 (actielijsten) ifv 
opmaak MER en motivering afwijkingen

WG Kaderrichtlijn Water

subWG Doelstellingen & 
Monitoring, subWG Grondwater, 
WG EWB, WG WK, WG BRS, WG 

WZ

CIW 26/03/2020 stand van zaken
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

uitgevoerd

De CIW nam op 26 maart kennis van het draft MAPRO  2022-2027 als 
onderdeel van de SGBP 2022-2027.

SGBP3 Herziene prioriteitenkaart vismigratie

Op basis van de recentste 
verspreidingskaarten van de vissoorten die 
in rekening gebracht worden in de 
prioriteitenkaart vismigratie, wordt een 
nieuwe prioriteitenkaart  opgemaakt die 
zal geïntegreerd worden in het SGBP 2022-
2027.

WG Ecologisch 
waterbeheer

CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D3 - Ecologisch herstel 
verhogen

uitgevoerd

In 2020 werd de prioriteitenkaart vismigratie, die reeds dateerde van 2010, 
aangepast aan de recentste verspreidingsgegevens van de 11 
onderbouwende vissoorten en aan de waterlooptrajecten waar volgens de 
gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) beekprik, 
rivierdonderpad en/of kleine modderkruiper tot doel zijn gesteld. De 
ontwerp-herziene prioriteitenkaart is opgenomen in de ontwerp-SGBP.

SGBP3
Opmaak 
overstromingsrisicobeheerplannen 
als onderdeel van het SGBP

Draft ontwerp ORBP als onderdeel van het 
SGBP 2022-2027

WG Waterkwantiteit                             CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022-met geïntegreerd de overstromingsrisicobeheerplannen 
en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de 
ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).

SGBP3 Voorstel wijzigingen MKN

Vlarem II stelt dat de Vlaamse Regering 
minstens bij de herziening van de SGBP de 
MKN voor oppervlaktewater moet 
evalueren en zo nodig herzien. Daarnaast 
is in de SGBP 2016-2021 in een actualisatie 
van de MKN voor oppervlaktewater 
bestemd voor drinkwatervoorziening 
voorzien. Het plan van aanpak voor de 
evaluatie en herziening van de MKN werd 
op 24/06/2019 goedgekeurd door de CIW. 
Een ontwerp-besluit MKN zal voorgelegd 
worden aan de CIW van juni. 

WG Kaderrichtlijn Water
WG Kaderrichtlijn Water, 

subwerkgroep Doelstellingen en 
Monitoring OW

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D1 - De concrete 
milieudoelstellingen voor elk 
oppervlakte- en 
grondwaterlichaam 
onderbouwen en bepalen

uitgevoerd

De voorstellen van herziene MKN zijn opgenomen in de ontwerp-SGBP.

Het ontwerp-BVR tot aanpassing van VLAREM voor wat betreft de specifiek 
verontreinigende stoffen wordt binnenkort voorgelegd aan het kabinet, 
samen met het ontwerp-BVR tot aanvulling van VLAREM met een 
normenkader voor grachten. 
De uitwerking van het wettelijk kader voor de milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater zal tijdens de 
planperiode gebeuren (na definitieve goedkeuring van de herziene 
drinkwaterrichtlijn)

SGBP3 Ontwerp SGBP 2022-2027 Ontwerp SGBP voor openbaar onderzoek WG Kaderrichtlijn Water

subWG Doelstellingen & 
Monitoring, subWG Grondwater, 
WG EWB, WG WK, WG BRS, WG 

WZ

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D1 - De concrete 
milieudoelstellingen voor elk 
oppervlakte- en 
grondwaterlichaam 
onderbouwen en bepalen

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022-2027 miv de bekkenspecifieke delen en hechtte haar 
goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 
(15 sept 2020 - 14 maart 2021).

SGBP3 Ontwerp MAPRO 2022-2027
Ontwerp MAPRO voor openbaar 
onderzoek

WG Kaderrichtlijn Water

subWG Doelstellingen & 
Monitoring, subWG Grondwater, 
WG EWB, WG WK, WG BRS, WG 

WZ

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D1 - De concrete 
milieudoelstellingen voor elk 
oppervlakte- en 
grondwaterlichaam 
onderbouwen en bepalen

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022-2027 miv de bekkenspecifieke delen en hechtte haar 
goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 
(15 sept 2020 - 14 maart 2021).

SGBP3 Ontwerp BSD3 SGBP 2022-2027

Voorbereiding incl. afstemming opmaak 
bekkenspecifieke delen SGBP3 als 
onderdeel van de 
stroomgebiedbeheerplannen.

Overleg 
bekkensecretariaten

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022-2027 miv de bekkenspecifieke delen en hechtte haar 
goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 
(15 sept 2020 - 14 maart 2021).

SGBP3
Sedimentbeheerconcept voor het 
Vlaamse Scheldestroomgebied

Ontwerp van sedimentbeheerconcept, 
alsook een integratie hiervan in het SGBP 
2022-2027

WG Bagger- en 
ruimingsspecie

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp Sedimentbeheerconcept. Het 
sedimentbeheerconcept vormt een achtergronddocument bij de ontwerp-
SGBP 22-27. 
Ook de ondersteunende dataplatformen “sedimentverkenner” en 
“waterbodemverkenner” werden geïntegreerd in Databank Ondergrond 
Vlaanderen (DOV). Ze stellen geïntegreerde data en kennis ter beschikking 
voor de onderbouwing van het sedimentbeheerconcept en zijn ook 
inzetbaar in functie van concrete projecten. 

SGBP3
Communicatieplan openbaar 
onderzoek en adviesvraag SGBP 2022-
2027

Voorzien is dat het openbaar onderzoek 
over de SGBP 2022-2027 in september 
2020 start. Het communicatieplan voor het 
openbaar onderzoek, waarin wordt 
ingegaan op de terinzagelegging van de 
plannen, de bekendmaking van het 
openbaar onderzoek en de manier waarop 
het maatschappelijk debat over het na te 
streven ambitieniveau zal georganiseerd 
worden, wordt voorgelegd aan de CIW van 
juni.  

Permanente Projectgroep
WG Kaderrichtlijn Water, WG 

Waterkwantiteit, OBS
CIW 25/06/2020 CIW beslissing

Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_wer
king_over_de_beleidsdomeinen_heen_ver
der_uitbouwen_en_investeren_in_innovati
e

KL5 - D4 - De stakeholders 
meer betrekken om de 
doelstellingen van het 
integraal waterbeleid te 
helpen realiseren

uitgevoerd

De CIW heeft op 25 juni haar goedkeuring gehecht aan het plan van aanpak 
voor het openbaar onderzoek van de 3de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. 

SGBP3/ORBP3
Opmaak 
overstromingsrisicobeheerplannen 
als onderdeel van het SGBP

Definitief ontwerp ORBP als onderdeel van 
het SGBP 2022-2027

WG Waterkwantiteit WG Kaderrichtlijn Water CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D2 - Bewust worden van 
het overstromingsrisico en 
aanzetten tot actie

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022-met geïntegreerd de overstromingsrisicobeheerplannen 
en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de 
ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
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Dossier
Output
(titel)

Output (korte omschrijving )
Output

(CIW WG)
Output
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(CIW vergadering)

Output
(CIW beslissing/
stand van zaken)

link met WBN3 (krachtlijn) link met WBN3 (doelstelling)
WP 2020 - evaluatie

svz uitvoering

WP 2020  - evaluatie
toelichting svz uitvoering

SGBP3/ORBP3 Maatregelenprogramma ORBP
Definitief ontwerp maatregelenprogramma 
ORBP als onderdeel van het MAPRO bij de 
SGBP 2022-2027

WG Waterkwantiteit WG Kaderrichtlijn Water CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D2 - Bewust worden van 
het overstromingsrisico en 
aanzetten tot actie

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022 met geïntegreerd het MAPRO ORBP en hechtte haar 
goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 
(15 sept 2020 - 14 maart 2021).

SGBP3/ORBP3 Maatregelenprogramma WDRBP
Definitief ontwerp maatregelenprogramma 
WDRBP als onderdeel van het MAPRO bij 
de SGBP 2022-2027

WG Waterkwantiteit WG Kaderrichtlijn Water CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D4 - Water zo optimaal 
mogelijk verdelen om de 
schade te beperken

uitgevoerd

De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
en MAPRO  2022 met geïntegreerd het MAPRO WDRB en hechtte haar 
goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 
(15 sept 2020 - 14 maart 2021).

SGBP3/ORBP3
Rapporteren en bekendmaken van 
overstromingsgevaarkaarten en -
risicokaarten

Overstromingsgevaarkaarten en -
risicokaarten aan de EU rapporteren en 
online ter beschikking stellen aan het 
publiek.

WG Waterkwantiteit WG Watertoets niet van toepassing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D1 - De effecten van 
klimaatverandering 
opvangen

uitgevoerd

De overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten zijn te raadplegen 
via de portaalsite
www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn. 

WUP
WUP 2019 - partim 
stroomgebiedniveau

Rapportering over de uitvoering van de 
acties van het MAPRO 2016-2021 via het 
WUP

WG Kaderrichtlijn Water

subWG Doelstellingen & 
Monitoring, subWG Grondwater, 
WG EWB, WG WK, WG BRS, WG 

WZ

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D1 - De concrete 
milieudoelstellingen voor elk 
oppervlakte- en 
grondwaterlichaam 
onderbouwen en bepalen

uitgevoerd

De CIW heeft op op 25 juni 2020 kennis genomen van het WUP 2019. Het 
WUP 2019 is een lightversie dat bestaat uit overzichtstabellen met een svz 
van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en van het actieplan 
droogte en overstromingen en een svz mbt de herziening van de ZPn en de 
uitvoering van de GUP-projecten. Daarnaast is een update gebeurd van de 
svz mbt de signaalgebieden.
Het WUP 2019 is gepubliceerd op website van de CIW: 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wate
ruitvoeringsprogramma-wup

WUP WUP 2019 (overkoepelend)

Overkoepelende coördinatie rapportering 
over de uitvoering van het MAPRO 2016-
2021 incl. bekendmaking en technische 
optimalisatie rapporteringstool

Permanente Projectgroep alle werkgroepen CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

uitgevoerd

De CIW heeft op op 25 juni 2020 kennis genomen van het WUP 2019. Het 
WUP 2019 is een lightversie dat bestaat uit overzichtstabellen met een svz 
van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en van het actieplan 
droogte en overstromingen en een svz mbt de herziening van de ZPn en de 
uitvoering van de GUP-projecten. Daarnaast is een update gebeurd van de 
svz mbt de signaalgebieden.
Het WUP 2019 is gepubliceerd op website van de CIW: 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wate
ruitvoeringsprogramma-wup

WUP WUP 2019 - deel BSDn
Voorbereiding incl. afstemming opmaak 
BDSn WUP 2019.

Overleg 
bekkensecretariaten

CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

uitgevoerd

De CIW heeft op op 25 juni 2020 kennis genomen van het WUP 2019. Het 
WUP 2019 is een lightversie dat bestaat uit overzichtstabellen met een svz 
van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en van het actieplan 
droogte en overstromingen en een svz mbt de herziening van de ZPn en de 
uitvoering van de GUP-projecten. Daarnaast is een update gebeurd van de 
svz mbt de signaalgebieden.
Het WUP 2019 is gepubliceerd op website van de CIW: 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wate
ruitvoeringsprogramma-wup

Financiering
Voorstel beleidsmatig vervolgtraject 
lange termijn financiering en 
kostenterugwinning waterbeleid

Een voorstel voor het beleidsmatig 
vervolgtraject ihkv overlegplatform lange 
termijn financiering en kostenterugwinning 
waterbeleid, met een verdere prioritering 
en clustering van de aanbevelingen van het 
overlegplatform, zal voorgelegd worden 
aan de CIW van maart. 

Permanente Projectgroep CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_6_Evolueren_naar_een_sluitend
e_financiering_van_het_waterbeleid_en_b
eheer

KL6 - D1 - De 
financieringsstromen 
heroriënteren, versterken en 
uitbreiden in functie van het 
realiseren van de 
milieudoelstellingen

lopend

De CIW heeft op 26 maart kennis genomen van de voortgang van het dossier 
lange termijn financiering waterbeleid.
Op 25 mei is een vergadering van de projectgroep Financiering doorgegaan, 
waarbij een voorstel tot herschikking van rio-middelen werd besproken.

Waterschaars
te & droogte

Aangepaste procedure voor melding 
van blauwalgenbloeien en 
waarschuwing watergebruikers

De meldings- en waarschuwingsprocedure 
van het afsprakenkader voor blauwalgen 
dat op de CIW van juni 2019 werd 
goedgekeurd, moet op een aantal punten 
bijgesteld worden. De aangepaste 
procedure moet tegen de volgende zomer 
ter beschikking zijn.

WG Ecologisch 
waterbeheer

WG WK, PG WDRB R CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D4 - Water zo optimaal 
mogelijk verdelen om de 
schade te beperken

uitgevoerd

Het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van blauwalgen in 
openbare wateren (m.u.v. erkende zwem- en recreatiewaters) dat binnen de 
CIW werd uitgewerkt, werd geëvalueerd en aangepast op basis van de 
ervaringen tijdens de zomer van 2019. 
Het aangepaste kader werd in juni 2020 door de CIW goedgekeurd,  
gecommuniceerd naar de gemeenten en beschikbaar gesteld via 
www.blauwalgen.be. De Vlaamse Waterweg en het departement Landbouw 
informeerden de (landbouw)bedrijven die water capteren uit de 
waterwegen of kanalen en de op de kanalen erkende recreatieverenigingen.

Waterschaars
te & droogte

Evaluatierapport waterschaarste en 
droogte 2019

Definitief ontwerp evaluatierapport 
waterschaarste en droogte 2019.

WG Waterkwantiteit CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

uitgevoerd

Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan het evaluatierapport 
'Waterschaarste en droogte 2018'. Het rapport geeft een samenvattend 
overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot 
en met februari 2019.

Waterschaars
te & droogte

De website 
www.opdehoogtevandroogte.be 
verder uitwerken, aanvullen en 
actueel houden

Verder uitgewerkte "reactieve" website 
opdehoogtevandroogte.be en plan van 
aanpak voor "proactieve kennisuitsluiting"

WG Waterkwantiteit CIW 25/06/2020 stand van zaken
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D2 - Rationeel 
watergebruik stimuleren

lopend

Voor de communicatie over het reactieve luik werden afspraken gemaakt 
met de Vlaamse Infolijn. Reactieve maatregelen  (bv. politiebesluiten voor 
captatie- en/of recreatiaverboden omwille van te lage waterpeilen of 
blauwalgenbloeien) worden gecommuniceerd via 
www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen. 
Initiatieven m.b.t. proactieve communicatie worden besproken binnen het 
Communicatieplatform Waterbesparring en droogte.



evaluatie CIW werkplan 2020 3/8

Dossier
Output
(titel)

Output (korte omschrijving )
Output

(CIW WG)
Output

ism
Output

(CIW vergadering)

Output
(CIW beslissing/
stand van zaken)

link met WBN3 (krachtlijn) link met WBN3 (doelstelling)
WP 2020 - evaluatie

svz uitvoering

WP 2020  - evaluatie
toelichting svz uitvoering

Waterschaars
te & droogte

Verdere uitwerking draaiboek beheer 
bij waterschaarste en droogte

Geoptimaliseerd draaiboek o.b.v. de 
aanbevelingen uit het "evaluatierapport 
waterschaarste en droogte 2019".

WG Waterkwantiteit CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D4 - Water zo optimaal 
mogelijk verdelen om de 
schade te beperken

uitgevoerd

Het geoptimaliseerde draaiboek werd goedgekeurd door de CIW-
vergadering van 25 juni 2020.

Waterschaars
te & droogte

Opmaak waterschaarste- en 
droogterisicobeheerplan als 
onderdeel van het SGBP

Definitief ontwerp WDRBP als onderdeel 
van het SGBP

WG Waterkwantiteit WG Kaderrichtlijn Water CIW 25/06/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D4 - Water zo optimaal 
mogelijk verdelen om de 
schade te beperken

uitgevoerd

Het WDRBP maakt deel uit van de ontwerp-SGBP 22-27.

Waterschaars
te & droogte

Uitwerking reactief afwegingskader 
voor prioritair watergebruik tijdens 
waterschaarste

Stand van zaken juni WG Waterkwantiteit CIW 25/06/2020 stand van zaken
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D4 - Water zo optimaal 
mogelijk verdelen om de 
schade te beperken

geschrapt

De opdracht voor de uitwerking van een reactief afwegingskader voor 
prioritaire watergebruiken tijdens waterschaarste wordt begin 2021 
opgeleverd.  Het werd niet nodig geacht om een tussentijdse stand van 
zaken voor te leggen aan de CIW van juni 2020.

Waterschaars
te & droogte

Uitwerking reactief afwegingskader 
voor prioritair watergebruik tijdens 
waterschaarste

Uitgewerkt kader december WG Waterkwantiteit CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D3 - De 
waterbeschikbaarheid 
verhogen

lopend

De opdracht voor de uitwerking van een reactief afwegingskader voor 
prioritaire watergebruiken tijdens waterschaarste wordt begin 2021 
opgeleverd. Begin 2021 zal een project opgestart worden voor de bepaling 
van de governance voor de toepassing van het afwegingskader. 

Watertoets
Handleiding voor het uitvoeren van 
de watertoets in 
overstromingsgevoelig gebied

Door de voorgestelde aanpassingen aan de 
watertoetsprocedure zullen 
waterbeheerders niet altijd advies geven 
bij ligging van projecten in 
overstromingsgevoelig gebied. De 
werkgroep Watertoets stelt daarom een 
handleiding op voor de uitvoering van de 
watertoets bij projecten in 
overstromingsgevoelig gebied, ter 
ondersteuning van vergunning- en 
adviesverleners.

WG Watertoets CIW 14/10/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

uitgevoerd

Op 25 juni 2020 gaf de CIW goedkeuring aan de handleiding 
watertoets(advies) bij ligging in overstromingsgevoelig gebied.

Watertoets
Aanpassing draaiboek 
overstromingskaarten

In het voorstel tot aanpassing van de 
watertoetsprocedure worden de lagen van 
de effectief en mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden 
vervangen door een advieskaart en 
overstromingskanskaarten voor 
overstromingen vanuit rivieren, de zee en 
door afstromend water. Het draaiboek 
voor de opmaak van de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden moet in 
lijn gebracht worden met het nieuwe 
voorstel.

WG Watertoets CIW 14/10/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

uitgevoerd

Op 25 juni 2020 gaf de CIW goedkeuring aan het draaiboek opmaak en 
actualisatie van de overstromingskaarten en de kartering van 
overstromingsevents.

Watertoets
Opleidingen aangepaste watertoets - 
plan van aanpak

Voor de nieuwe watertoetsprocedure in 
werking treedt, moeten adviesverleners en 
vergunningverleners opgeleid worden en 
vertrouwd worden met de aanpassingen. 
Hiervoor zullen verschillende opleidingen 
georganiseerd moeten worden. Een plan 
van aanpak hiervoor wordt uitgewerkt 
tegen oktober.

WG Watertoets CIW 14/10/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

uitgevoerd

Op 25 juni 2020 gaf de CIW goedkeuring aan het plan van aanpak voor de 
communicatie en opleidingen in het kader van de optimalisaties aan de 
watertoets en informatieplicht.

Watertoets Studiedag watertoets

In 2019 werden een aantal richtlijnen 
uitgewerkt voor de advisering van 
reliëfwijzigingen en om rekening te 
houden met de klimaatverandering. 
Daarnaast werden een aantal afspraken 
gemaakt inzake de integratie van de 
machtiging in het watertoetsadvies. Om 
deze aspecten verder bekend te maken, 
worden 2 studiedagen georganiseerd op 
19/05 en 28/05. 

WG Watertoets niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D1 - De effecten van 
klimaatverandering 
opvangen

nog niet opgestart

Omwille van de Corona-maatregelen zijn de studiedagen uitgesteld tot het 
voorjaar van 2021.

Watertoets
Aanpassing webtoepassing 
watertoets 

De webtoepassing watertoets moet 
afgestemd worden op de nieuwe 
watertoetsprocedure. Daarnaast wordt de 
webtoepassing gemoderniseerd, 
geactualiseerd en wordt bekeken op welke 
wijze er een koppeling met het 
omgevingsloket mogelijk is.

WG Watertoets niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

lopend

Op 14 oktober 2020 nam de CIW kennis van de nodige aanpassingen aan de 
webtoepassing. De aanpassingen moeten nog uitgevoerd worden.
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Watertoets

 Watertoetsadviezen bij 
omgevingsvergunningsaanvragen, 
milieueffectenrapporten, complexe 
projecten, … van gewestelijke 
waterbeheerders, havenbedrijven en 
ruilverkavelingscomités

De CIW is adviesinstantie in het kader van 
de watertoets voor aanvragen van 
gewestelijke waterbeheerders, 
havenbedrijven en 
ruilverkavelingscomités.

AG Watertoets uitgevoerd

Er werden in 2020 74 adviezen op omgevingsvergunningsaanvragen, 10 
adviezen op milieueffectenrapporten en 4 adviezen op complexe projecten 
verleend.

Watertoets/
Informatieplic

ht

Juridische aanpassingen als gevolg 
van de optimalisatie van de 
watertoetsprocedure en 
informatieplicht

Op 13/12/2019 keurde de CIW een aantal 
voorstellen tot aanpassing van de 
watertoetsprocedure en tot optimalisatie 
van de informatieplicht goed. Deze 
voorstellen vragen  aanpassingen aan het 
decreet integraal waterbeleid en het 
uitvoeringsbesluit watertoets. Dit juridisch 
dossier wordt uitgewerkt tegen de CIW van 
maart. 

WG Watertoets CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

uitgevoerd

De CIW gaf op 26 maart 2020 de goedkeuring aan het ontwerp besluit tot 
wijziging van het uitvoeringsbesluit watertoets en de bijhorende nota aan de 
Vlaamse Regering, mits toevoeging van de nodige overgangsbepalingen en 
mits verdergaande afstemming in relatie tot de adviesvragen aan het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in het kader van de 
watertoets en de omgevingsvergunning.

Informatieplic
ht

Uitwerking erkenning en opleiding 
deskundigen 
overstromingsattestering

in het nieuwe voorstel voor de 
optimalisatie van de informatieplicht is 
voorzien om deskundigen aan te stellen 
die een overstromingsattest kunnen 
opstellen waarin de gebouwscore 
aangepast wordt ten opzichte van de 
automatisch bepaalde gebouwscore. Deze 
deskundigen moeten opgeleid en erkend 
worden. Een van de pistes bestaat eruit om 
via een VLAREL-erkenning te werken. 

WG Watertoets CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D2 - Bewust worden van 
het overstromingsrisico en 
aanzetten tot actie

uitgevoerd

De CIW gaf op 14 oktober 2020 de goedkeuring aan de aanpassingen aan 
Vlarel en het milieuhandhavingsbesluit voor de erkenning van de 
deskundigen overstromingsattest.

Informatieplic
ht

Methodologie voor het aanpassen 
van de gebouwscore

Gebouwen die beter beschermd zijn tegen 
overstromingen kunnen na - vaststelling 
door een deskundige - een lagere 
gebouwscore krijgen in het kader van de 
informatieplicht. In deze taak wordt 
uitgewerkt op welke manier de 
gebouwscore kan aangepast worden aan 
het beschermingsniveau van het gebouw.

WG Watertoets CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D2 - Bewust worden van 
het overstromingsrisico en 
aanzetten tot actie

uitgevoerd

De CIW gaf op 14 oktober 2020 de goedkeuring aan het ontwerp 
ministerieel besluit met de leidraad voor het aanpassen van de P- en G-
scores en het overstromingsattest.

Osn
Selectie van de meest problematische 
individuele gebouwen in 
overstromingsgebied

Er wordt een inventarisatie opgestart van 
geïsoleerde woningen en gebouwen met 
een hoog overstromingsrisico. In een 
vervolgstap wordt onderzocht op welke 
manier deze woningen moeten aangepakt 
worden (individuele bescherming, 
uitdoofbeleid,…)

WG Watertoets CIW 14/10/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

nog niet opgestart

Deze output is opgenomen in de PID van de projectgroep 'uitrollen 
aangepaste informatieplicht'.

Osn
Geoloket, reviewwebsite en 
karteringstool

Op vraag van verschillende actoren wordt 
een geoloket uitgewerkt om de validatie 
van de overstromingsmodellen te kunnen 
aanhouden zoals het geval was biij de 
pluviale overstromingskaarten. Daarnaast 
is het de uitdrukkkelijke vraag van de 
lokale actoren om systematisch 
bijkomende wekren te kunnen doorgeven 
via dit loket. Een goede werking van dit 
loket maakt dat bij een volgende serie van 
modelleringen eenvoudig van 
geactualiseerde inputdata kan vertrokken 
worden.

WG Watertoets CIW 15/12/2020 stand van zaken
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

uitgevoerd

De projectwebsite wordt behouden. Er is geoordeeld om hier geen aparte 
site voor te ontwikkelen.

OSn
Uitvoering communicatieplan inzake 
"meerlaagse waterveiligheid"

In 2020 wordt o.m. voorzien in een verdere 
bekendmaking van het spel 'Hoog water 
zonder kater' dat op 04/12/19 gelanceerd 
werd.
Op de CIW-vergadering van december 
wordt een stand van zaken aan de CIW 
meegedeeld. 

WG Waterkwantiteit CIW 15/12/2020 stand van zaken
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D2 - Bewust worden van 
het overstromingsrisico en 
aanzetten tot actie

uitgevoerd

Het spel MLWV werd aan de doelgroepen (gemeenten, waterbeheerders, 
onderwijs)  bekendgemaakt tijdens de inspiratiedag ‘Klimaatadaptatie voor 
gemeenten’ op 4/12/2019, via een digitale mailing naar gemeenten, via de 
Caplo-nieuwsbrief, ... 
De bestelde speldozen werden in het voorjaar van 2020 verdeeld.



evaluatie CIW werkplan 2020 5/8

Dossier
Output
(titel)

Output (korte omschrijving )
Output

(CIW WG)
Output

ism
Output

(CIW vergadering)

Output
(CIW beslissing/
stand van zaken)

link met WBN3 (krachtlijn) link met WBN3 (doelstelling)
WP 2020 - evaluatie

svz uitvoering

WP 2020  - evaluatie
toelichting svz uitvoering

OSn Overleg met de verzekeringsector

Naar aanleiding van eerdere 
overlegmomenten en de wijzigende 
aanpak rond risicozones wordt het overleg 
met de verzekeringssector verder gezet. De 
uitwisseling van overstromingsgegevens 
zal verder vorm krijgen en voor een 
wijziging aan de risicozones zal afstemming 
wenselijk blijven. Daarnaast wordt met 
deze sector bekeken op welke wijze er tot 
een verdere positieve wisselwerking kan 
komen i.k.v. het hele 
overstromingsbeheer.

WG Waterkwantiteit niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D3 - Schade door 
overstromingen beperken

lopend

In de zomer van 2020 werd aan het kabinet Demir gevraagd om op federaal 
niveau overleg op te starten m.b.t. de aanpak voor de verzekering van 
overstromingsrisico’s in het kader van de natuurrampenverzekering en de 
criteria voor afbakening van de risicozones voor overstromingen. De huidige 
aanpak, in uitvoering van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, houdt immers geen rekening met de watertoets en met het 
feit dat het overstromingsrisico van het gebouw niet alleen bepaald wordt 
door de ligging, maar ook door de bouwwijze. Initiatief op politiek niveau 
wordt afgewacht vooraleer het overleg met de verzekeringssector verder te 
zetten.”

WORGs
Projectplan openbaar onderzoek 
watergevoelige openruimtegebieden

Plan van aanpak met afspraken, rollen en 
engagementen met partners voor de 
voorbereiding en verwerking van het 
openbaar onderzoek over het aanduiden 
van watergevoelige openruimtegebieden. 
Inclusief aanpak naar stakeholders, 
externe communicatie en financiering.

PG Watergevoelige 
openruimtegebieden

CIW 26/03/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

lopend met duidelijke 
vertraging

Politiek werd beslist om de  definitieve goedkeuring van het 
Instrumentendecreet af te wachten vooraleer verdere stappen te nemen in 
de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.

WORGs
Definitieve aanduiding 
watergevoelige openruimtegebieden

Voorstel van definitieve aanduiding van 
watergevoelige openruimtegebieden na 
verwerking openbaar onderzoek voor 
goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

PG Watergevoelige 
openruimtegebieden

CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

lopend met duidelijke 
vertraging

Politiek werd beslist om de  definitieve goedkeuring van het 
Instrumentendecreet af te wachten vooraleer verdere stappen te nemen in 
de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.

Hemelwaterpl
an

Actualisatie van de methodiek voor 
de opmaak van het hemelwaterplan 

Lokale overheden stimuleren we om een 
hemelwaterplan op te maken en zo een 
lokale visie uit te werken voor de aanpak 
van wateroverlast én voor een verbeterde 
infiltratie van hemelwater in de bodem. 
Het hemelwaterplan als instrument wordt 
daarvoor uitgebreid.

WG Waterzuivering
WG Waterschaarste en droogte; 

WG watertoets
CIW 15/12/2020 CIW beslissing

Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D3 - De 
waterbeschikbaarheid 
verhogen

lopend

In december 2020 is een projectgroep van start gegaan die de actualisatie 
van de methodiek voor de opmaak van het hemelwaterplan beoogd met een 
hoger ambitieniveau. Om de lokale overheden te stimuleren wordt in de 
Blue Deal wordt gesteld dat vanaf 2024 een gemeente enkel nog toegang zal 
hebben tot watergerelateerde subsidies, mits een “hemelwater- en 
droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan het hoger ambitieniveau. 

CGP 
rioleringen

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

Uitwerken van bronmaatregelen inzake de 
afstroming van vervuild hemelwater van 
autosnelwegen in deel 3. Verder 
onderzoek naar impact klimaatadaptatie 
op ontwerpen van riolen (deel 6).  Een 
methodiek uitwerken voor de sanering van 
overstorten, onderzoek impact van het 
gewijzigde neerslagpatroon en de 
bijkomende informatie inzake de 
oppervlakkige afstroom (VLAGG-project) 
op de huidige ontwerpcriteria en een 
verdere verfijning van deel 9 inzake 
onderhoud met het oog op het opstellen 
van een asset-management plan 

WG Waterzuivering CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_2_De_waterketen_duurzaam_be
heren

KL2 - D1 - De 
saneringsinfrastructuur 
verder uitbreiden en 
optimaliseren waar nodig

lopend met duidelijke 
vertraging

Het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, in functie van de 
mogelijke  integratie van de resultaten van de CEDR-studie (Conference of 
European Directors of Roads) inzake de problematiek van afstromend 
hemelwater, loopt nog. 
De voorbije maanden werd binnen de CIW-werking voorrang gegeven aan 
andere dossiers, o.m. de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen, als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-
2027.

privéwaterafv
oer

Draaiboek en andere acties in het 
kader van handhavingsbeleid van de 
correcte aansluiting van de 
privéwaterafvoer

Een foutieve aansluiting op de riolering 
heeft een aanzienlijke impact op de 
kwaliteit van het oppervlaktewater en 
grondwater. Het correct toepassen van 
bronmaatregelen inzake hemelwater kan 
bovendien een positieve impact hebben op 
wateroverlast. Doelstelling is om een 
concreet draaiboek uit te werken.

WG Waterzuivering PPG CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_2_De_waterketen_duurzaam_be
heren

KL2 - D4 - Sterker inzetten op 
het handhaven van de 
verplichtingen en 
ondersteunend beleid 
stimuleren

nog niet opgestart

Er zijn wel andere ontwikkelingen op dit vlak.

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de keuring van de privéwaterafvoer.  De inhoud 
van deze keuring is nuttig voor opvolging en handhaving voor zowel 
gemeenten als rioolbeheerders. Vlario ontwikkelde samen met de 
gemeenten een systeem om gemeenten en rioolbeheerders te 
ondersteunen bij deze nieuwe verplichtingen, bij de controle op de GSV 
hemelwater alsook bij het toepassen van de handhaving. 

KRLW Follow up Fitness check KRLW
Opvolgen van het vervolgtraject n.a.v. 
Fitness check KRLW

WG Kaderrichtlijn Water WG WK niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D1 - De concrete 
milieudoelstellingen voor elk 
oppervlakte- en 
grondwaterlichaam 
onderbouwen en bepalen

uitgevoerd

De Europese Commissie voerde een Fitness check uit van de kaderrichtlijn 
Water (KRLW), de zogenaamde dochterrichtlijnen Grondwater (GWRL) en 
Milieukwaliteitsnormen (RL MKN) en de Overstromingsrichtlijn (ORL). Op 
26/03/2020 nam de CIW kennis van de resultaten van de Fitness check.
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KRLW

Eerste evaluatie van de aanpak voor 
het beoordelen van projecten, 
plannen en programma's in functie 
van de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water

De tussentijdse richtlijnen en de 
handleiding voor het beoordelen van 
projecten, plannen en programma's 
werden in het voorjaar 2019 gepubliceerd. 
Intussen werden de richtlijnen toegepast. 
Aan de hand van een eerste evaluatie 
worden ervaringen uitgewisseld en 
bekeken waar bijsturingen noodzakelijk en 
haalbaar zijn, en dit mede in functie van de 
integratie van de beoordelingskaders in de 
mer richtlijnenboeken.

WG Watertoets CIW 14/10/2020 stand van zaken
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

nog niet opgestart

De uitwerking van het juridisch kader om de procedure voor het bekomen 
van een afwijking te operationaliseren, wordt afgewacht vooraleer een 
evaluatie te maken van de door de CIW in 2019 uitgewerkte tussentijdse 
richtlijnen. 

SBP
Opvolging en evaluatie van het 
soortbeschermingsprogramma bever

Het SBP bever zal volgend jaar verlengd 
worden met enkele optimalisaties t.o.v. 
het huidige. Er zal o.m. een nieuwe 
leefgebiedenkaart opgenomen worden. 
Hiervoor loopt momenteel een oefening in 
drie pilootgebieden.

WG Ecologisch 
waterbeheer

CIW 26/03/2020 CIW beslissing

Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_wer
king_over_de_beleidsdomeinen_heen_ver
der_uitbouwen_en_investeren_in_innovati
e

KL5 - D1 - De afstemming 
tussen het waterbeleid en 
het aangrenzend beleid 
verbeteren

uitgevoerd

De jaarlijkse rapportage over het soortbeschermingsprogramma bever werd 
voorgelegd aan de CIW van 26 maart 2020.

SBP

Opvolging en evaluatie van het 
soortenbeschermingsprogramma 
beekprik, rivierdonderpad en kleine 
modderkruiper

Jaarlijkse opvolging van de uitvoering van 
de acties van het actieplan op Vlaams 
niveau

WG Ecologisch 
waterbeheer

WG WZ CIW 15/12/2020 CIW beslissing

Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_wer
king_over_de_beleidsdomeinen_heen_ver
der_uitbouwen_en_investeren_in_innovati
e

KL5 - D1 - De afstemming 
tussen het waterbeleid en 
het aangrenzend beleid 
verbeteren

nog niet opgestart

De laatste rapportering over de voortgang van het 
soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine 
modderkruiper dateert van de CIW van 13/12/2019. 
De ontwerp-actieplannen  voor 4 bijkomende clusters werden behandeld 
binnen de bekkenoverlegstructuren. Na vaststelling  door de minister zullen 
ze toegevoegd worden aan het SBP. De betreffende acties werden ook 
opgenomen in de ontwerp-SGBP 2022-2027.

SBP

Opvolging en evaluatie van het 
soortenbeschermingsprogramma 
beekprik, rivierdonderpad en kleine 
modderkruiper

De voortgang van het SBP wordt jaarlijks 
opgevolgd door de werkgroep Ecologisch 
Waterbeheer en, voor wat de acties m.b.t. 
de saneringsinfrastructuur betreft, de 
werkgroep Waterzuivering naar aanleiding 
van de opmaak van het WUP. Waar nodig 
zullen er acties worden bijgestuurd. 

WG Waterzuivering WG EWB niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_2_De_waterketen_duurzaam_be
heren

KL2 - D1 - De 
saneringsinfrastructuur 
verder uitbreiden en 
optimaliseren waar nodig

nog niet opgestart

De laatste rapportering over de voortgang van het 
soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine 
modderkruiper dateert van de CIW van 13/12/2019. 
De ontwerp-actieplannen  voor 4 bijkomende clusters werden behandeld 
binnen de bekkenoverlegstructuren. Na vaststelling  door de minister zullen 
ze toegevoegd worden aan het SBP. De betreffende acties werden ook 
opgenomen in de ontwerp-SGBP 2022-2027.

oeverzones
Uitwerking aanbevelingen voor 
optimalisatie toepassingskader 
oeverzones

In de CIW-nota van 13 december 2019 
zullen een aantal aanbevelingen staan om 
het toepassingskader van oeverzones te 
optimaliseren. Enkelen hiervan zullen in 
2020 uitgewerkt worden door de WG EWB.

WG Ecologisch 
waterbeheer

CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D3 - Ecologisch herstel 
verhogen

lopend

Op 26 maart 2020 gaf de CIW goedkeuring aan enkele aanbevelingen voor 
een vlottere realisatie van oeverzones. Het gaat om voorstellen voor de 
uitwerking van ondersteunende initiatieven en voor de optimalisatie van het 
instrumentenkader.
Voor één van de aanbevelingen, de opmaak van een afwegingskader voor de 
voornaamste oeverzonefuncties, is een project in voorbereiding.

olieverontrein
iging

Afspraken tussen de 
waterbeheerders en de hulpdiensten 
inzake verantwoordelijkheden, 
samenwerking en financiële aspecten 
bij de gecoördineerde aanpak van 
olieverontreiniging

Het is de bedoeling dat op de workshop 
van 05/02/2020 het overleg tussen 
waterbeheerders, lokale besturen en 
hulpdiensten op te starten om tot concrete 
afspraken te komen.

WG Ecologisch 
waterbeheer

CIW 14/10/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

nog niet opgestart

Voor het overleg tussen waterbeheerders, lokale besturen en hulpdiensten 
m.b.t. de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging is een 
projectvoorstel aan de hand van een steekkaart ingediend.

palingbeheer
plan

Lijst met te saneren pompgemalen in 
uitvoering van het Palingbeheerplan

Op voorwaarde dat er binnen de WG EWB 
overeenstemming wordt bereikt over het 
afwegingskader voor de prioritering van 
pompgemalen, zal in 2020 een lijst met te 
saneren pompgemalen opgemaakt 
worden. Via het onderzoeksprogramma 
Visserij 2020 kunnen een aantal 
pompgemalen onderzocht worden met de 
bedoeling een concrete visvriendelijke 
oplossing voor te stellen voor de betrokken 
gemalen.

WG Ecologisch 
waterbeheer

CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D3 - Ecologisch herstel 
verhogen

lopend met duidelijke 
vertraging

In het kader van het onderzoeksprogramma Visserij is het INBO in het najaar 
van 2020 aan de slag  gegaan met de resterende onderzoeksvragen. Het 
onderzoek duurt een jaar, dit is tot het najaar van 2021. 
Daarna is nog overleg nodig met de waterbeheerders om te komen tot een 
plan van aanpak,  o.m. over de financiering  van visvriendelijke oplossingen 
voor de betrokken gemalen. 

invasieve 
exoten

Advies bij de 
ontwerpbeheerregelingen voor 
muskusrat, 11 soorten invasieve 
exotische waterplanten en 
Amerikaanse stierkikker

De ontwerpbeheerregelingen worden 
momenteel uitgewerkt door een 
studiebureau.

WG Ecologisch 
waterbeheer

CIW 14/10/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D3 - Ecologisch herstel 
verhogen

lopend

De ontwerpbeheerregelingen zijn in uitwerking via externe 
studieopdrachten. 
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toelichting svz uitvoering

adviesverleni
ng RUPs

Stroomlijning van de adviesverlening 
van waterbeheerders bij RUPs

De juridische context op vlak van water ikv 
ruimtelijke plannen is de laatste jaren 
gewijzigd (o.m. naar aanleiding van de 
implementatie van de signaalgebieden en 
de verordening hemelwater). De 
handleiding bij de adviesverlening 
watertoets voor RUP’s werd opgemaakt in 
juli 2009. Een actualisatie is aangewezen. 
De actualisatie zal afgestemd worden op 
de implementatie van de pluviale 
overstromingskaarten in de 
watertoetskaart en de goedkeuring van de 
watergevoelige openruimtegebieden. 
Beide instrumenten hebben een grote 
impact op de adviesverlening i.k.v. RUP’s.

WG Watertoets CIW 15/12/2020 CIW beslissing
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

nog niet opgestart

De actualisatie van de handleiding voor adviesverlening bij RUP's moet 
afgestemd worden op de implementatie van de pluviale 
overstromingskaarten in de watertoetskaart en de goedkeuring van de 
watergevoelige openruimtegebieden. Beide instrumenten hebben een grote 
impact op de adviesverlening i.k.v. RUP’s. Aangezien de Vlaamse Regering 
nog geen beslissing nam over de aanduiding van de watergevoelige 
openruimtegebieden, is nog niet van start gegaan met de actualisatie van de 
brochure. 

BRS
Communicatie sedimentbeheer via 
website 
www.integraalwaterbeleid.be 

Naar analogie met watertoets.be, 
hoogwaterzonderkater.be en 
opdehoogtevandroogte.be wordt ook voor 
sediment een webpagina met informatie 
over het Vlaamse sedimentbeheer en -
beleid uitgewerkt en online geplaatst met 
links naar de sites van de partners en naar 
de sedimentverkenner.
(=> = communicatieluik 
sedimentbeheerconcept en 
sedimentverkenner)

WG Bagger- en 
ruimingsspecie

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurza
am_verminderen

KL3 - D4 - Water krijgt terug 
de ruimte die het nodig heeft

nog niet opgestart

Wegens meer prioritaire zaken, zoals input voor de opmaak van de 
stroomgebiedbeheerplannen en de opmaak van het 
sedimentbeheerconcept, werd er geen specifieke communicatie rond 
sedimentbeheer via website www.integraalwaterbeleid.be voorbereid. Op 7 
januari 2021 is er wel een toelichting ingepland om over de ondersteunende 
dataplatformen “sedimentverkenner” en “waterbodemverkenner te 
communiceren richting de sedimentexperten.

andere

Opvolging aanpassing regelgeving 
voor de integratie van de 
afwijkingsaanvraag in de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning en 
het proces van de complexe 
projecten

Opvolgen van het verdere traject voor de 
aanpassing van de regelgeving voor de 
integratie van de afwijkingsaanvraag in de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning 
en het proces van de complexe projecten.

WG Watertoets niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D1 - De concrete 
milieudoelstellingen voor elk 
oppervlakte- en 
grondwaterlichaam 
onderbouwen en bepalen

lopend

Na overleg met het kabinet werden de aanpassingen aan de regelgeving 
zoals goedgekeurd door de CIW dd. 22/03/2019 nog aangepast. Dit overleg 
is nog lopende.

andere

Afgestemde voortoetsmodule 
‘oppervlaktewater’ en afgestemde 
praktische wegwijzers 
‘verontreiniging oppervlaktewater’ en 
‘eutrofiëring oppervlaktewater’

WG Ecologisch 
waterbeheer

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering

Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_wer
king_over_de_beleidsdomeinen_heen_ver
der_uitbouwen_en_investeren_in_innovati
e

KL5 - D1 - De afstemming 
tussen het waterbeleid en 
het aangrenzend beleid 
verbeteren

nvt

De opmaak van de voortoets en praktische wegwijzers voor 
oppervlaktewater zijn recent opgestart.

CIW 
communicatie

Communceren over CIW beslissingen, 
resultaten gebiedsgericht overleg, 
overlegdroogtecommissie… via 
nieuwbrieven, website, DMS enz.

CIW secretariaat niet van toepassing nvt

In 2020 zijn tot nog toe 3 nieuwsbrieven verschenen: in januari, april en 
november. 

CIW2.0
CIW 2.0: Toelichting voorlopige 
resultaten + vervolgtraject aan 
stakeholders

Tijdens het nieuwjaarsevent van de CIW 
(eind jan. - begin feb.) is een toelichting 
aan de stakeholders voorzien van de 
voorlopige resultaten en het vervolgproces 
voor het traject CIW 2.0.

Permanente Projectgroep niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering

Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_wer
king_over_de_beleidsdomeinen_heen_ver
der_uitbouwen_en_investeren_in_innovati
e

KL5 - D4 - De stakeholders 
meer betrekken om de 
doelstellingen van het 
integraal waterbeleid te 
helpen realiseren

uitgevoerd

Op 6 februari 2020 is het CIW - event doorgegaan in het PAC Zuid in Gent 
(programma: inleiding CIW voorzitter - toelichting V. Dries vh kabinet Z. 
Demir) - lezing Cyriel Kortleven -  receptie).

Kennisdeling inzake de bestrijding 
van zwerfvuil op waterlopen

WG Ecologisch 
waterbeheer

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

nvt
In 2020 zijn hiervoor geen specifieke initiatieven gebeurd.
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Kennisdeling inzake de risico's van 
toxines van blauwalgen voor de 
verschillende toepassingen van 
besmet water, met name in de 
landbouw (irrigatie, veedrenking, …) 

Ihkv de voorlegging van het 
afsprakenkader voor de gecoördineerde 
aanpak van blauwalgen aan de CIW van 
24/06/2019 kreeg de PG de opdracht 
omverder onderzoek naar de effecten van 
met microcystines besmet water op 
irrigatie landbouwgewassen en drenken 
van vee op te volgen en de mogelijkheden 
voor een verdere differentiatie te bekijken. 
Binnen de PG Blauwalgen werd 
afgesproken een literatuurstudie uit 
voeren, contact op te nemen met de 
Waalse collega's en vervolgens een 
Belgisch onderzoeksvoorstel te schrijven 
voor de FOD Volksgezondheid. 

WG Ecologisch 
waterbeheer

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D4 - Water zo optimaal 
mogelijk verdelen om de 
schade te beperken

nvt

Door de Ugent samen met INBO,  de Universiteit Luik, ILVO en Inagro werd 
een onderzoeksvoorsteli.v.m. voedselveiligheidsrisico’s bij gebruik van 
oppervlaktewater gecontamineerd met cyanotoxines voor de irrigatie van 
gewassen  ingediend n.a.v. de jaarlijkse call van de FOD Volksgezondheid. 
Tegen eind 2020 wordt duidelijkheid verwacht over het al dan niet 
goedkeuren van dit voorstel.  Indien positief , kan het onderzoeksproject in 
het voorjaar van 2021 starten. 

Kennisopbouw inzake de 
combineerbaarheid van waterberging 
en natuurdoelen 

WG Ecologisch 
waterbeheer

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering

Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_wer
king_over_de_beleidsdomeinen_heen_ver
der_uitbouwen_en_investeren_in_innovati
e

KL5 - D1 - De afstemming 
tussen het waterbeleid en 
het aangrenzend beleid 
verbeteren

nvt

Gelet op het droge jaar, is geen verder terreinonderzoek kunnen gebeuren 
naar de impact van overstromingen in natuurgebieden. 

Opportuniteiten bewaken inzake 
duurzame financieringsoplossing 
waterbodems

Er zijn geen nieuwe elementen inzake 
oprichting waterbodemsaneringsfonds of 
andere duurzame financieringsoplossingen 
voor het onderzoek en de sanering van 
verontreinigde waterbodems, maar alle 
opportuniteiten dienen opgevolgd te 
worden.

WG Bagger- en 
ruimingsspecie

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_6_Evolueren_naar_een_sluitend
e_financiering_van_het_waterbeleid_en_b
eheer

KL6 - D1 - De 
financieringsstromen 
heroriënteren, versterken en 
uitbreiden in functie van het 
realiseren van de 
milieudoelstellingen

nvt

Kennisdeling in het kader van de 
gecoördineerde aanpak van 
olieverontreiniging 

Op 5 februari 2020 vindt een workshop 
plaats waarop de verschillende 
waterbeheerders, de lokale besturen en de 
huldiensten van gedachten zullen wisselen 
over de aanpak van enkele recente cases 
van olieverontreiniging.

WG Ecologisch 
waterbeheer

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

nvt

De workshop olieverontreiniging vond plaats op 5 februari 2020. Er werden 
o.m. vier gevallen van recente olieverontreiniging  besproken.

Kennisdeling inzake de verdere 
bepaling en implementatie van e-
flows

WG Ecologisch 
waterbeheer

WG WK, PG WDRB P niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en
_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_mini
mum_beperken

KL4 - D3 - De 
waterbeschikbaarheid 
verhogen

nvt

VMM zal nog enkele aspecten ivm e-flow aanbesteden. 
Het INBO en Ugent dienden een projectvoorstel in voor de kwantitatieve 
bepaling van de effecten van droogte in bovenlopen op de verschillende 
taxonomische groepen van de kaderrichtlijn Water. Hiervoor worden de 48 
meetpunten, verspreid over heel Vlaanderen, gebruikt van een VLINA-
project van zo'n 20 jaar geleden. 

Werkbaarheid normering bewaken 
op CIW niveau

Bewaken PFAS problematiek + emerging 
contaminants

WG Bagger- en 
ruimingsspecie

niet van toepassing niet gelinkt aan CIW vergadering
Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_opperv
laktewater_en_grondwater_blijven_verbet
eren

KL1 - D4 - Concrete 
oplossingen uitwerken voor 
(opkomende) gevaarlijke 
stoffen

nvt
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