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Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 

van het decreet van 18 maart 2020 over maatregelen 

in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft 

 

 

Rechtsgrond(en) 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd 

op 15 juni 2018, artikel 2.2.1., §2; 

- het decreet van 18 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5. 

 

 

Vormvereiste(n) 

 

De volgende vormvereiste is vervuld: 

De inspectie van financiën heeft advies gegeven op 9 april 2020. 

 

Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw 

coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere 

landen, waaronder ook in België.  

 

Vooral sinds het einde van de krokusvakantie nam de verspreiding van dit virus 

steeds grotere vormen aan.  

  

Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de 

Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid 

(CCVO), moet ook de Vlaamse Overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige 

maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, 

en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen.  

 

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is uitgegroeid tot een epidemie, en 

zelfs pandemie. Deze gezondheidscrisis noodzaakt een hoogdringende behandeling.  

  

Ook het Vlaams Parlement is zich bewust van deze civiele noodsituatie en heeft op 

18 maart 2020 een nooddecreet aangenomen, het decreet houdende afwijkingen op 

de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking 

tot de volksgezondheid.  

 

Er is dan ook duidelijk sprake van het “met bijzondere redenen omklede geval van 

de dringende noodzakelijkheid” als vermeld in art. 3, §1, van de gecoördineerde 
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wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de 

Raad van State moet worden ingewonnen. 

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van 

regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in 

toepassing van de artikel 2.6.1.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 

het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018; 

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd 

op 15 juni 2018; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering van de 

onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de 

vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van het 

decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring 

van de werken, vermeld in artikel 2.6.1.3.1, §1 van het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling 

van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld 

in het decreet van 18 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. 

 

 

Initiatiefnemer(s) 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, 

Omgeving, Energie en Toerisme. 

 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Hoofdstuk 1. Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018 

 

Art. 1. Gedurende de termijn van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, zoals vastgesteld in toepassing van artikel 4, §1, eerste lid, van 

het decreet van 18 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, kan de toezichthoudend 

ambtenaar, vermeld in artikel 5.2.1.1.,§3 van het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, 

aanbevelingen geven voor het uitvoeren of op een gelijkwaardige manier uitvoeren 

van de controle van het water aan de kranen door de waterleverancier, als vermeld 

in artikel 2.4.1., §1, van hetzelfde decreet.   

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207508&anchor=ln207508-84&bron=doc
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Art. 2. De termijn vermeld in artikel 4.2.2.1.5, paragraaf 2, tweede lid, van het 

decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 

juni 2018, worden verlengd met dertig dagen. 

 

Art. 3. Als de termijn vermeld in artikel 4.2.2.1.6., paragraaf 2, tweede lid, van 

hetzelfde decreet, verstrijkt binnen de periode vastgesteld in artikel 2 en 3 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een 

civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het 

decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie 

met betrekking tot de volksgezondheid, dan worden deze termijnen verlengd met 

dertig dagen. 

 

Art. 4. De termijnen voorzien in artikel 4.2.2.1.7, paragraaf 4, eerste lid, artikel 

4.2.4.4, paragraaf 3, eerste lid, en artikel 4.2.4.6, paragraaf 1, derde lid, van 

hetzelfde decreet, worden verlengd met dertig dagen.  

 

Hoofdstuk 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering van 

de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de 

vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van het 

decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 

 

Art. 5. Als de termijn om de gedwongen aankoop te vorderen, vermeld in artikel 

10, paragraaf 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot 

uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de 

aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden 

van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 

15 juni 2018, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 

2012, verstrijkt binnen de periode vastgesteld in artikel 2 en 3 van het besluit van 

de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met 

betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 

over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, dan worden deze termijn verlengd met dertig dagen. 

 

Art. 6. Als de termijn om het recht op vergoeding in te roepen, vermeld in artikel 

14, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 maart 2012, verstrijkt binnen de periode vastgesteld in artikel 2 en 

3 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet 

van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met 

betrekking tot de volksgezondheid, dan worden deze termijn verlengd met dertig 

dagen. 

 

Hoofdstuk 3. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de 

subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 2.6.1.3.1, §1 van het decreet van 18 

juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

 

Art. 7. De termijn vermeld in artikel 12, eerste lid, eerste zin, van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, 

vermeld in artikel 2.6.1.3.1, §1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 

integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verlengd met zestig 

dagen. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207508&anchor=ln207508-84&bron=doc
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Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 

 

Art. 8. De Vlaamse minister van Omgeving kan de termijnen, zoals vermeld in 

artikel 2 tot 4 en 7 verlengen. Deze verlenging kan de maximale duurtijd van de 

civiele noodsituatie, met inbegrip van een eventuele verlenging, zoals vastgesteld 

door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, §1, eerste lid van het 

Nooddecreet, evenwel niet overschrijden. 

  

 Het ministerieel besluit tot verlenging van de termijnen vermeld in het eerste lid 

wordt bekendgemaakt door: 

1° een bericht in het Belgisch Staatsblad; 

2° een publicatie op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij en van het 

departement Omgeving. 

 

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf de datum van goedkeuring 

ervan. 

 

Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving en natuur, is belast met de 

uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

 

 

 

 

 

Zuhal DEMIR 
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