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Toelichting

Richtlijn 2006/7/EG strekt tot herziening
van de eerdere richtlijn over zwemwaterkwaliteit: Richtlijn 76/160/EEG. Met de
nieuwe richtlijn wordt de Richtlijn
76/160/EEG per 31 december 2014 ingetrokken. Richtlijn 2006/7/EG bouwt voort
op het systeem van de eerdere richtlijn.
De uiterste termijn voor het in werking
doen treden van de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen om aan
de richtlijn te voldoen was 24/03/2008.

Vigerend
Territoriale zee
• Waterwet
Kaderrichtlijn water
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Recreatie en toerisme
•
•

Essentie:
De Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG stelt bepalingen vast voor: a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit; b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit; en c) het verstrekken van informatie over
zwemwaterkwaliteit aan het publiek (artikel 1(1)). De richtlijn heeft tot doel het behoud, de bescherming
en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op de Kaderrichtlijn water (artikel 1(2)). Het toepassingsbereik van de richtlijn strekt zich uit tot “elk
oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal
zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat” (artikel 1(3)). Dit omvat ook kustwateren.
De richtlijn verplicht lidstaten elk jaar alle zwemwateren aan te wijzen en de duur van het badseizoen te
bepalen (artikel 3). Deze aanwijzing brengt mee dat de desbetreffende wateren stelselmatig worden
beoordeeld op hun kwaliteit op basis van de gespecificeerde parameters die zijn opgenomen in Bijlage
I van de richtlijn (artikel 4). Op basis van de resultaten van de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling dienen
de lidstaten het zwemwater in te delen overeenkomstig de criteria van bijlage II in: “slecht”; “aanvaardbaar”; “goed”, of “uitstekend”. De lidstaten dienen er voor te zorgen dat aan het einde van het badseizoen in 2015 alle zwemwateren ten minste “aanvaardbaar” zijn. De richtlijn specificeert de maatregelen
die door de lidstaten moeten worden genomen, met name ten aanzien van wateren die als “slecht” zijn
beoordeeld. Zwemwateren waarvan de kwaliteit slecht blijft of waarvan de noodzakelijke verbetermaatregelen te kostbaar zijn, mogen niet meer worden aangewezen als zwemwater. Zwemmen in deze wateren dient te worden verboden of ontraden (artikel 5). De lidstaten worden verder geacht zwemwaterprofielen op te stellen overeenkomstig bijlage III. Deze zwemwaterprofielen dienen uiterlijk op 24 maart
2011 voor het eerst te worden opgesteld (artikel 6). De richtlijn bevat daarnaast onder andere bepalingen omtrent beheersmaatregelen voor bijzondere omstandigheden (artikel 7), samenwerking inzake
grensoverschrijdende wateren (artikel 10), publiek participatie (artikel 11) en voorlichting van het publiek
(artikel 12).
152

Versie 2020

