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// abstract:

De Zwemwaterrichtlijn stelt bepalingen vast voor de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit, het beheer ervan en het 
verstrekken van informatie over de kwaliteit aan het brede publiek. De richtlijn heeft tot doel het behouden, het beschermen en het 
verbeteren van de waterkwaliteit en het beschermen van de volksgezondheid, complementair aan de Kaderrichtlijn water (2000/60/
EG; p.77). 

De richtlijn heeft betrekking op oppervlaktewater (inclusief kustwateren) waar, naar verwachting, grote aantallen mensen zullen 
zwemmen, waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat. De richtlijn 
verplicht lidstaten jaarlijks alle zwemwateren aan te wijzen en de duur van het badseizoen te bepalen. Deze aanwijzing brengt met zich 
mee dat de desbetreffende wateren systematisch dienen te worden beoordeeld op hun kwaliteit, overeenkomstig de in deze richtlijn 
opgenomen parameters en de beschreven analysemethodes en periodiciteiten.

Op basis van de resultaten van de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling dienen de lidstaten de zwemwaterkwaliteit onder te brengen in 
vier categorieën: slecht, aanvaardbaar, goed en uitstekend. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen zodat aan het einde 
van het badseizoen in 2015 alle zwemwateren ten minste een aanvaardbare kwaliteit hebben. De richtlijn specificeert de maatregelen 
die door de lidstaten moeten worden getroffen ten aanzien van wateren die als (tijdelijk) slecht zijn beoordeeld. 

De lidstaten worden verder geacht zwemwaterprofielen op te stellen overeenkomstig deze richtlijn. De richtlijn bevat daarnaast onder 
andere bepalingen omtrent beheersmaatregelen voor uitzonderlijke omstandigheden (i.e. onverwacht negatief effect op kwaliteit), 
samenwerking inzake grensoverschrijdende wateren, publieksparticipatie en de voorlichting van het publiek.

 

Zwemwaterrichtlijn

Officiële verwijzing Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 
betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 
76/160/EEG             

Relevante data Document 15/02/2006

Publicatie 4/03/2006

Inwerkingtreding 24/03/2006

Omzetting door Vlaanderen 21/03/2008

Uiterste datum voor omzetting 24/03/2008

Beleidsniveau Europees

Type instrument Richtlijn
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(Juridisch) bereik op BNZ Vlaams Gewest, interne wateren

Europees aanspreekpunt Europees Milieuagentschap (EMA)

Bevoegde instantie in België Vlaamse overheid; Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; Afdeling Toezicht 
Volksgezondheid 
(analyses uitbesteed aan Vlaamse Milieumaatschappij (VMM))

Implementatie op Vlaams niveau Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 
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2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 
76/160/EEG

82


