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Dochterrichtlijn prioritaire stoffen
Officiële verwijzing

Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging
en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG,
84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG

Relevante data

Document

16/12/2008

Publicatie

24/12/2008

Inwerkingtreding

13/01/2009

Omzetting door België

23/06/2010

Omzetting door Vlaanderen

21/05/2010; 23/12/2010

Uiterste datum voor omzetting

13/07/2010

Beleidsniveau

Europees

Type instrument

Richtlijn

Geografisch bereik

EU-lidstaten

(Juridisch) bereik op BNZ

Vlaams Gewest, interne wateren, territoriale zee

Europees aanspreekpunt

Directoraat-generaal Milieu (DG ENV)

Bevoegde instantie in België

Voor het Vlaams Gewest en de interne wateren: Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid (secretariaat CIW = Vlaamse Milieumaatschappij (VMM))
Voor de 1-mijlszone zeewaart van de basislijn en de territoriale zee: Federale overheid;
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; DG
Leefmilieu; Dienst Marien Milieu

Implementatie op federaal niveau

Koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het
bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Implementatie op Vlaams niveau

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,
voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems
en grondwater
Decreet van 23 december 2010 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en
natuur (-> wijzigt o.a. Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid)

// abstract:

richtlijn

De richtlijn bepaalt milieukwaliteitsnormen voor prioritaire stoffen met als doel een goede waterkwaliteit te bekomen. De richtlijn geeft
invulling aan artikel 16 van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG; p.76). Hierin staat aangegeven dat op Europees niveau verdere
specifieke maatregelen voor milieukwaliteitsnormen moeten worden vastgelegd, met de bedoeling bij te dragen aan een goede
chemische toestand van het oppervlaktewater door de verontreiniging door prioritaire stoffen geleidelijk te verminderen en emissies,
lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen stop te zetten of geleidelijk te beëindigen. De lijst van prioritaire stoffen bestaat
uit 45 verschillende stoffen (cf. Beschikking nr. 2455/2001/EG en Richtlijn 2013/39/EU), waarvan er 21 als prioritair gevaarlijk worden
beschouwd. Uiterlijk in 2018 controleert de Commissie of er op gebied van emissies, lozingen en verliezen vorderingen werden
gemaakt.
De richtlijn legt de milieukwaliteitsnormen vast, bespreekt de actiepunten met betrekking tot het aanwijzen van mengzones aan
lozingspunten en beschrijft het inventariseren van emissies, lozingen en verliezen op het niveau van stroomgebieddistricten. Verder wordt
bepaald onder welke voorwaarden, in geval van grensoverschrijdende verontreiniging, een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm
geen inbreuk vormt op de richtlijn.

