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Titel I. Doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal 

waterbeleid                                                                                                 

Hoofdstuk I.  Inleidende bepaling 

Hoofdstuk II. Voorwerp, doelstellingen en beginselen 

Hoofdstuk III. Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid  

Hoofdstuk IV. De geografische indeling van watersystemen 

Hoofdstuk V. De organisatie van het integraal waterbeleid 

Hoofdstuk VI. Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid 

Hoofdstuk VII. Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebiedsdistricten  

 

Titel II. Beheer van de waterketen 

Hoofdstuk I. Doelstellingen en definities 

Hoofdstuk II. Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke 

aanwending 

Hoofdstuk III. Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet 

worden voldaan en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier 

Hoofdstuk IV. Bepalingen met betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke 

aanwending 

Hoofdstuk V. Beheers- en beleidsinstrumenten 

Hoofdstuk VI. Sanering van afvalwater 

Afdeling 1. De organisatie van de sanering van afvalwater 

      Onderafdeling 1. De Vennootschap 

      Onderafdeling 2. De ecologisch en economisch toezichthouder 

      Onderafdeling 3. Instanties op het lokale niveau 

Afdeling 2. Contractuele sanering 

 

Titel III. Beheer van het watersysteem 

Hoofdstuk 1 Doelstellingen en definities 

Hoofdstuk 2. Bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging 

(Hoofdstuk 3. Het beheer van de onbevaarbare waterlopen) 

Hoofstuk 4. Grachten 

 

Titel IV. Financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid 

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen en definities 

Hoofdstuk II. Heffingen waterverontreiniging en grondwater 

Afdeling 1. De heffingsplicht 

     Onderafdeling 1. De heffingsplicht waterverontreiniging 

     Onderafdeling 2. De heffingsplicht grondwater 

Afdeling 2. Het vaststellen van de heffing waterverontreiniging 

    Onderafdeling 1. Algemeen 

    Onderafdeling 2. Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik 



     Onderafdeling 3. Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonster-  

      ingresultaten 

     Onderafdeling 4. Berekening van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater 

     die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of  

      gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater 

      Onderafdeling 5. Berekening van de vuilvracht op basis van omzettings- 

           coëfficiënten 

Afdeling 3. Het vaststellen van de heffing grondwater 

Afdeling 4. Vestiging en inning van de heffingen waterverontreiniging en grondwater 

Hoofdstuk III. Saneringsbijdrage en saneringsvergoeding 

Hoofdstuk IV. Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd 

voor menselijke consumptie – drinkwatercomponent 

 

Titel V. Toezicht en handhaving 

Hoofdstuk I. Toezicht en handhaving met betrekking tot titel I 

Hoofdstuk II. Toezicht en handhaving met betrekking tot de waterketen 

 Afdeling 1. Toezicht 

 Afdeling 2. Straffen 

 Afdeling 3. Bestuurlijke geldboete 

Hoofdstuk III. Toezicht en handhaving met betrekking tot het watersysteem 

Hoofdstuk IV. Toezicht en handhaving met betrekking tot de financiële instrumenten ter 

regulering en financiering van het integraal waterbeleid 

 Afdeling 1. Toezicht 

 Afdeling 2. Sancties  

  


