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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1020/2006, ingediend door Didier Fabri (Belgische 
nationaliteit), over beweerde schending van de Richtlijn over de behandeling 
van stedelijk afvalwater

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is bezorgd over de grondvervuiling die wordt veroorzaakt door het lekken van 
stedelijk afvalwater op een openbare weg door onvoldoende rioolfaciliteiten; hiervoor is 
gedeeltelijk de regionale overheid en gedeeltelijk de gemeentelijke overheid in zijn 
woonplaats verantwoordelijk. Hij stelt dat dit een schending is van Richtlijn 91/271/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Achtergrond

Indiener beklaagt zich over het gebrek aan een rioleringsnetwerk in de agglomeratie van Sint-
Genesius-Rode (periferie van Brussel).

Richtlijn 91/271/EG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 stelt dat Europese 
agglomeraties over een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater moeten beschikken als hun 
inwonerequivalent hoger is dan 2 000.

Het verzoekschrift

                                               
1 Richtlijn 91/271/EG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40).
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Indiener wijst erop dat het ontbreken van een rioleringsnetwerk (vooral op de nummers 166 
tot 182 van de Waterloosteenweg) regelmatige lozingen van afvalwater in de zinkputten van 
woningen of zelfs op de openbare weg met zich meebrengt, en bovendien ook in de beekjes 
van het Zoniënwoud (waar drinkwater wordt opgevangen via een afwateringstunnel).

Indiener wijst op het gebrek aan coördinatie tussen het Vlaamse gewest (verantwoordelijk 
voor het wegennet) en de gemeente (verantwoordelijk voor het rioleringsnetwerk) om dit 
probleem op te lossen.

Indiener stelt vast dat zijn gemeente op 31 december 2001 17 834 inwoners telde, waarmee er 
sprake is van een inbreuk op de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

Opmerkingen van de Commissie

Het Vlaamse gewest heeft in 1995 al haar zones met oppervlaktewater als kwetsbare gebieden 
aangeduid.

Volgens artikel 3 van Richtlijn 91/271/EG moet elke agglomeratie die stedelijk afvalwater in 
een kwetsbaar gebied loost van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater voorzien zijn, en 
dit ten laatste op 31 december 1998 als het inwonerequivalent meer dan 10 000 bedraagt en 
op 31 december 2005 als het tussen 2 000 en 10 000 ligt.

België is momenteel het voorwerp van een inbreukprocedure voor het niet respecteren van 
artikel 3 in bepaalde agglomeraties met meer dan 10 000 inwonerequivalenten. De 
agglomeratie van Sint-Genesius-Rode is in geen enkel document dat de Commissie in het 
kader van dit dossier in haar bezit heeft, terug te vinden.

De interpretatie van het begrip agglomeratie in de betekenis van de richtlijn is nochtans niet 
gebaseerd op administratieve eenheden, maar op de samenhang van de stedelijke en 
economische structuur. Dit betekent dus dat het afvalwater van de betrokken wijk in Sint-
Genesius-Rode in het schema van een aangrenzende agglomeratie kan worden opgenomen, 
waarvan de grootte moet worden bepaald. 

Het standpunt van de Commissie

De Commissie stelt voor de Belgische autoriteiten een verzoek om informatie te sturen, om te 
bepalen van welke agglomeratie (in de betekenis van Richtlijn 91/271/EG) de door de 
indiener vernoemde wijk deel uitmaakt en welke eigenschappen deze agglomeratie in het 
kader van Richtlijn 91/271/EG heeft. 

4. Antwoord van de Commissie ontvangen op 30 januari 2009

Na haar laatste mededeling heeft de Commissie twee verzoeken om informatie aan de 
Belgische autoriteiten gestuurd. Op de antwoorden wordt hieronder ingegaan.

De Belgische autoriteiten (Vlaamse Milieumaatschappij) delen in hun antwoorden aan de 
Commissie mee:
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- dat de door indiener genoemde adressen gelegen zijn in de oostelijke randzoom van een 
agglomeratie die gedeeltelijk de gemeenten Beersel en Sint-Genesius-Rode omvat (waarbij 
een agglomeratie wordt gedefinieerd in de zin van Richtlijn 91/271/EG, dat wil zeggen aan de 
hand van een continuïteit van economische en stedelijke structuren);
- dat de door indiener genoemde adressen desondanks geen deel uitmaken van de 
agglomeratie. Het is de bedoeling dat deze adressen voorzien worden van individuele 
afvalwaterverwerking (in de vorm van septische putten). Een uittreksel van de geldende 
wetgeving is ook bijgevoegd (Vlarem II);
- dat deze agglomeratie een vervuilingsbelasting van 49 600 inwonerequivalenten produceert.

Blijkens de website1 van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt voorzien in de optimalisatie 
van de riolering van de door indiener genoemde zone vanuit gemeenschappelijk oogpunt. De 
Commissie is van mening dat de door indiener genoemde adressen als deel van deze 
agglomeratie moeten worden beschouwd (agglomeratie in de zin van de Richtlijn).

Als gevolg hiervan vereist artikel 3 van de Richtlijn, op grond van de grootte van deze 
agglomeratie, dat er een opvangsysteem voor afvalwater wordt geplaatst. Indien echter de 
plaatsing van een dergelijk systeem niet gerechtvaardigd is (gebrek aan milieubelang of 
buitensporig hoge kosten) kunnen individuele systemen of andere geschikte systemen worden 
geplaatst. Dergelijke systemen dienen dan wel een gelijke mate van milieubescherming te 
bieden (in termen van opvang en behandeling).

De Commissie is van oordeel dat het tekortschietende beheer van de aanwezige septische 
putten in de huizen waarop het verzoekschrift betrekking heeft, in strijd is met de 
milieuvereisten van de Richtlijn en dat deze septische putten, wanneer ze behoorlijk zouden 
worden onderhouden (geregelde reiniging en afvoer naar een zuiveringsinstallatie), wel aan 
de bedoelde vereisten zouden kunnen voldoen (gelijke mate van milieubescherming). Een 
uitzondering op het opvangbeginsel is uitsluitend toelaatbaar wanneer aan deze vereisten is 
voldaan. Volgens indiener wordt niet altijd aan deze vereisten voldaan.

Deze agglomeratie is mede voorwerp van een momenteel aanhangige horizontale 
inbreukprocedure tegen het Koninkrijk België wegens tekortschietende toepassing van 
Richtlijn 91/271/EEG (zaak C-27/03, uitspraak van het Hof van Justitie van 8 juli 2004).

De Commissie zal de Belgische autoriteiten op de hoogte brengen van de vereisten voor het 
gebruik van individuele systemen en van het feit dat de door indiener beschreven situatie 
strijdig is met de vereisten van de Richtlijn.

Daarnaast zal de Commissie ook in het kader van de momenteel aanhangige horizontale 
inbreukprocedure ten aanzien van de situatie van de agglomeratie die de gemeenten Beersel 
en Sint-Genesius-Rode gedeeltelijk omvat, nader onderzoek doen naar de in het 
verzoekschrift beschreven situatie.

                                               
1 http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml


