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Historiek 

Wet onbevaarbare waterlopen (28/12/1967)
Slechts zeer beperkte vernieuwing gedurende voorbije 
decennia
Wel vernieuwing waterbeheer via:

Decreet integraal waterbeleid (18/07/2003)
Natuurdecreet, VLAREBO, Materialendecreet, …

Interne staatshervorming doorbraak 63 (2009-…)
Aanpassing wet i.f.v. mogelijkheden herinschaling waterlopen
BVR  rangschikking onbevaarbare waterlopen (2014-2015)
Afschaffing oud-geklasseerde waterlopen door provincies
Introductie grachten van algemeen belang

9/06/2021 2



Waterbeheer vandaag: 
overstromingsschade beperken 
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goede ecologische toestand 
behalen
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waterbeleving
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Blue Deal: verminderen risico 
waterschaarste
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Historiek

Verzameldecreet (2019)
Grondige vernieuwing Wet Onbevaarbare Waterlopen

Voorbereiding VMM i.s.m. VVP, VVPW en VVSG
Modernisering van de teksten
Vereenvoudiging

Afschaffing politiereglementen (Vlaams – provinciaal)
Eenvormige aanpak voor alle waterbeheerders

bvb. machtiging beter afstemmen op watertoets
Milieuhandhavingsdecreet (titel XVI DABM) van toepassing 
maken
Nieuwe bepalingen gezien maatschappelijke evoluties

Bvb. kanovaart, onttrekking water uit onbevaarbare 
waterlopen,…

Duidelijkere wetgeving voor grachten
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Uitvoeringsbesluit

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 07/05/2021
Nog te publiceren in Belgisch Staatsblad
In werking treding:

10 dagen na publicatie
Artikelen 30 en 31 over melding onttrekkingen: op een door 
de minister te bepalen datum, verwacht 01/01/2022

Hartelijk dank aan:
- onze collega waterloopbeheerders van VVP, VVPW en VVSG
- ANB, departement Landbouw en Visserij, De Watergroep, 

Natuurpunt, Boerenbond, ABS, De Vlaamse Waterweg, …
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Onbevaarbare waterlopen
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Taakverdeling:

• 1° categorie: VMM

• 2° categorie: provincie, behalve binnen het werkingsgebied van een 
polder of watering; 

• 3° categorie: gemeente, behalve binnen het werkingsgebied van een 
polder of watering; 

• de polders en de wateringen, voor onbevaarbare waterlopen van de 
tweede en derde categorie gelegen binnen hun werkingsgebied.

Financiering:

• Bevoegde waterbeheerder

• Provincies/gemeenten kunnen kosten voor beheer P&W betalen

• Grensvormende waterlopen: afspraken



Grachten
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Publieke grachten:

• Gemeente of polders en wateringen nemen beheer van aangelande over 
omwille van algemeen belang

• Erfdienstbaarheidszone op maat (max. 5 m)

• Aanduiding door gemeente/polder of watering na openbaar onderzoek, 
beroepsprocedure bij provincie

Baangrachten:

• Wegbeheerder

Private grachten:

• Aangelanden
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