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Advies WaterRegulator van 25 september 2020 

bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van 
het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 
2018 (digitale watermeter, gegevensbescherming) 
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1 SITUERING 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, bereidde een ontwerp van 
decreet voor dat het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 
15 juni 2018, wijzigt met : 

- een verplichte uitrol van digitale watermeters bij de abonnees tegen 2040;   
- het vastleggen van de minimale functionaliteiten van de digitale watermeter;  
- maatregelen om een maximale afstemming van de uitrol van digitale energiemeters te komen; 
- het geven van het mandaat aan de Vlaamse Regering om nadere regels op te leggen omtrent 

timing, prioritering, functionaliteiten en financiering van de digitale watermeter; 
- bescherming  van de gegevens waarover de exploitanten ten gevolge van het uitvoeren van 

de opdrachten opgenomen in het decreet beschikken. 
 
In uitvoering van artikel 2.5.1.1 §2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werd de WaterRegulator reeds geconsulteerd bij de 
totstandkoming van dit voorontwerp van decreet. 

2 ADVIES 

De WaterRegulator nam deel aan overleg bij de totstandkoming van het ontwerp van decreet en was 
medeorganisator van de verkennende workshops die op 12/6/2020 plaatsvonden. Op vraag van de 
WaterRegulator1 werd toegevoegd dat de Vlaamse Regering nadere regels kan vastleggen omtrent 
de financiering van de uitrol van de digitale watermeter. Dit ter beheersing van mogelijke  effecten 
van de uitrol op de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur voor de abonnees. De 
tariefreguleringsmethode voor de drinkwatercomponent laat immers toe dat de redelijke kosten 
voor de drinkwateractiviteit door de exploitanten  doorgerekend kunnen worden aan hun abonnees; 
zo ook de redelijke kosten ten gevolge van de verplichte uitrol van de digitale watermeter. In 
contrast met een bedrijfslogica waarbij een kostenbatenanalyse de beslissing tot investeren 
onderbouwt, is het wegens de verplichting tot uitrol zoals voorzien in het ontwerp van decreet 
aangewezen de financiering goed op te volgen en indien nodig te voorzien van bijkomende regels. 
 
Bijkomend vroegen we de nodige aandacht voor de stabiliteit en openheid van de technische 
voorzieningen om een vendor lock-in en de daaruit volgende marktverstoringen te vermijden. 
Daarbij werd opgemerkt dat best alle abonneegegevens, inclusief de huidige, onder de nieuwe 
bepalingen vallen en werd gevraagd om de meetgegevens onder vorm van een open standaard te 
beheren. De vraag naar een open standaard werd niet aangenomen in de tekst van het ontwerp van 
decreet en zou invulling krijgen in de uitvoeringsbesluiten. De WaterRegulator is van mening dat het 
gebruik van een open gegevensstandaard de abonnee meer vrijheid en transparantie verschaft in het 
gebruik van diens gegevens en mogelijke extra hinderpalen voorkomt bij wijzigingen in de organisatie 
van de watersector . 
 
  

 
1 schriftelijke opmerkingen op de ontwerptekst en het ontwerp van de memorie van toelichting dd. 7/7/2020, 8/7/2020, 19/8/2020 en 
31/8/2020  
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De WaterRegulator staat, afgezien van voorgaande opmerkingen, positief tegenover voorliggend 
ontwerp van decreet vanwege de duidelijke en transparante wijze waarop deze invulling geeft aan de 
bescherming van de gegevens van de abonnee en de minimale functionaliteiten van de digitale 
watermeter.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ellen Wailly 
Diensthoofd WaterRegulator drinkwater 
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