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Dossier Nieuwe regels
rond watercaptatie
In een uitzonderlijk nat jaar zoals 2021 was watercaptatie niet
zo urgent. Maar als we naar de voorgaande, zeer warme en
droge jaren kijken, merken we dat het irrigeren van landbouw
grond erg vaak een belangrijk onderwerp is vanaf het moment
dat het voorjaar aanbreekt en teelten smeken om water. Op
1 januari 2022 zijn er heel wat aanpassingen in de wetgeving
doorgevoerd met betrekking tot het capteren van water uit
onbevaarbare waterlopen. In dit dossier geven we je meer dui
ding hierover.
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Nieuwe
maatregelen
rond captatie uit
onbevaarbare
waterlopen
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Sinds 1 januari moet je aan enkele verplichtingen voldoen vooraleer je
water uit onbevaarbare waterlopen én publieke grachten mag onttrekken.
Voor permanente onttrekkingen moet je een machtiging aanvragen bij de
bevoegde waterbeheerder. Tijdelijke onttrekkingen van maximaal
1 maand moet je melden. Via het e-loket moet je onder meer aangeven uit
welke waterloop je gaat onttrekken en na onttrekking doorgeven hoeveel
water je exact hebt onttrokken. Om die detailgegevens te kunnen
aanleveren, wordt een debietmetingssysteem verplicht.
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Ilse Geyskens, adviseur Water- en milieubeleid, Studiedienst Boerenbond en
Sara Kelchtermans, milieuadviseur Kenniscentrum SBB

D

e voorbije jaren werd de wet
op de onbevaarbare water
lopen vernieuwd. De vorige
versie dateerde uit 1967. Sindsdien is
het waterbeheer sterk veranderd en
zijn er nieuwe uitdagingen zoals water
schaarste ontstaan, die een aanpak
vereisen. Om dit mogelijk te maken,
werd in 2019 een geactualiseerde wet
onbevaarbare waterlopen van kracht.
Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse
regering een eerste uitvoeringsbesluit
bij deze wet goed. Een belangrijk doel
van dit uitvoeringsbesluit is een gro
tere eenvormigheid rond het beheer
van onbevaarbare waterlopen te berei
ken. Dit besluit schaft verouderde,
algemene en provinciale politieregle

menten en het algemeen politieregle
ment op de polders en wateringen af
én vervangt ze door een vernieuwd
algemeen reglement op de onbevaar
bare waterlopen. In dit nieuwe alge
meen reglement zijn duidelijke regels
opgenomen waaraan voldaan moet
worden bij het aanplanten van bomen.
Verder vermeldt het dat de waterbe
heerder bepaalt of een afrastering wel
nodig is, legt het regels op voor plezier
vaart, legt het duidelijke voorwaarden
op aan het inbuizen of overwelven van
grachten en legt het de wettelijke basis
voor de digitale atlas van onbevaarbare
waterlopen en publieke grachten. Een
belangrijk luik in het nieuwe uitvoe
ringsbesluit gaat over het onttrekken ->
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Zowel de melding als de machtiging
moet je aanvragen via hetzelfde daar
toe ontworpen elektronisch loket. Dit
e-loket werd uitgewerkt voor alle
onbevaarbare waterlopen. Een gelijk
aardig loket bestaat al voor het melden
of aanvragen van captaties voor de
bevaarbare waterlopen. Op deze
manier heeft men te allen tijde een
overzicht van alle watercaptaties
oppervlaktewater. Bij de indiening van
een melding in het e-loket onbevaar
bare waterlopen moet je als aanvrager
onder andere aangeven uit welke
waterloop je wil onttrekken, vanaf
wanneer en hoeveel water je denkt te
onttrekken. Zo kan de waterbeheerder
al een inschatting maken van de druk
op het watersysteem. Je moet eveneens
informatie geven over de pomp,
debietmeter of waterpomp en voor
welke toepassing je het water zal

ht

rig

Permante onttrekking

nd

Elektronisch loket
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In 2022 geldt dat als je water met een
mobiele installatie wil onttrekken uit
een onbevaarbare waterloop of een
publieke gracht, je dit steeds vooraf
moet melden aan de betrokken water
beheerder of de beheerder van de
publieke gracht. Aan een melding zijn
geen bijzondere voorwaarden verbon
den en ze kan niet worden geweigerd.
Deze meldingsplicht is niet van toepas
sing op volgende handelingen, maar
enkel onder de voorwaarde dat de ont
trekking minder dan 500 m³ per jaar
bedraagt: weidepompen gebruiken om
dieren te drenken; spuittoestellen vul
len om gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken, op voorwaarde dat de
gebruiker van de toestellen dusdanig te
werk gaat dat er geen risico op puntver
ontreiniging is; een water- of aalton
van maximaal 10 m³ vullen; zonnepom
pen voor weidevogels en de pompen
voor veedrinkpoelen.

gebruiken. Vervolgens heeft de water
beheerder maximum 48 uur de tijd om
de aanvraag te controleren op volledig
heid van gegevens. Daarna wordt een
onttrekkingsticket afgeleverd, dat
maximaal geldig is voor een maand als
het gaat om een mobiele installatie. Dit
ticket moet je steeds bij je hebben als je
water gaat onttrekken. Je kan de ont
trekking dus pas opstarten na ont
vangst (via mail) van het onttrekking
sticket. Na een maand moet je een
nieuwe melding indienen. Doe je de
aanvraag op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag, dan gaat de termijn
van 48 uur in om negen uur van de
maandag of de eerste dag na de wette
lijke feestdag. Het onttrekkingsticket
geeft echter geen garanties over de
kwaliteit van het onttrokken water. Als
de gouverneur tijdens droge periodes
een captatieverbod uitvaardigt op
waterlopen waarvoor een onttrekkings
ticket werd afgeleverd, is je ticket niet
meer geldig. Vanaf het ogenblik dat het
captatieverbod wordt opgeheven, moet
je een nieuwe melding doen. Ook per
manente onttrekkingen, verkregen via
een machtiging of omgevingsvergun
ning, moet je bij een captatieverbod
stopzetten.

en

Meldingsplicht

machtiging geldt dan als melding. Als
houder van deze vergunning of machti
ging ben je wel verplicht om de onttrok
ken hoeveelheden oppervlaktewater via
het elektronisch loket te bezorgen aan
de waterbeheerder of de beheerder van
de publieke gracht.

er

van water uit onbevaarbare waterlo
pen. Hierna gaan we dieper in op de
nieuwe verplichtingen die voor de ont
trekking van water uit onbevaarbare
waterlopen worden ingevoerd.
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Als je permanent water wil onttrekken
met een vaste constructie, moet je een
machtiging aanvragen en in vele geval
len ook een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen. In
tegenstelling tot bij een melding kan de
waterbeheerder bij een machtiging wél
bijzondere voorwaarden bepalen waar
onder je al dan niet water mag onttrek
ken. Die kunnen bijvoorbeeld zijn: de
gebruikte verharding van de construc
tie, de locatie, de maximale hoeveelheid
water die je per dag mag onttrekken in
relatie tot het beschikbare debiet ... Ook
de watertoets en de impact op natuur
(speciale beschermingszone of SBZ,
Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN …)
worden bij een aanvraag onderzocht.
De verkregen omgevingsvergunning of

Als je water met een mobiele installatie wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet je dit steeds vooraf melden aan de betrokken beheerder.
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Praktische aspecten
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Het onttrekken van water uit een
onbevaarbare waterloop via melding
of machtiging is gratis. Maar voor het
gebruik ervan betaal je wel een hef
fing op waterverontreiniging. De
hoeveelheid gecapteerd water moet
je immers opgeven in je wateraan
gifte, waardoor die mee de vuilvracht
bepaalt. Hoeveel heffing je betaalt,
hangt af van de sector waarvoor je
het water gebruikt (veehouderij,
akkerbouw, tuinbouw, of nog andere
doelstellingen).
In principe staat deze heffing los van
de nieuwe regelgeving. In de jaarlijkse
wateraangifte (voor 15 maart) moet
dit oppervlaktewater nu ook al mee
worden opgenomen, vermits alle
waterstromen op je bedrijf in reke
ning moeten worden gebracht. In de
algemene voorwaarden die je onder
tekent via het e-loket staat dat de
hoeveelheid gecapteerd oppervlakte
water doorgegeven wordt aan de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Via deze weg is er dus een extra con
trole op de gebruikte hoeveelheid
oppervlaktewater, die moet overeen
stemmen met je wateraangifte. Hier
voor zou er wel een data-uitwisseling
gebeuren tussen het e-loket van de
onttrekkingen en het heffingenloket
van de VMM (DAH, Digitale Aangifte
Heffingen). Bij de melding zelf moet
je een inschatting van de onttrokken
hoeveelheid maken. Achteraf moet je
dan de juiste geregistreerde hoeveel
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Nieuw is ook dat bij het onttrekken van
water het debiet verplicht moet worden
gemeten. Permanente onttrekkingen
met een vaste inrichting moeten wor
den voorzien van een debietmeter, die
voor de eerste ingebruikneming op kos
ten van de onttrekker verzegeld wordt
door de toezichthoudend ambtenaar.
Daarnaast moet ook elke mobiele
installatie om water te onttrekken
voorzien zijn van een debietmetings
systeem dat een voortdurende registra
tie mogelijk maakt van het totale
volume water dat onttrokken wordt. De
debietmeter moet worden geplaatst
voor het eerste aftappunt van het ont
trokken water. Ook hier zijn een aantal
uitzonderingen, die grotendeels over
eenstemmen met de uitzonderingen op
de meldingsplicht. Als de onttrekking
op jaarbasis minder dan 500 m³
bedraagt, is een debietmeter niet nodig
als de onttrekking gebeurt met een wei
depomp om dieren te drenken, om een
spuittoestel te vullen om gewasbe
schermingsmiddelen te gebruiken, om
een water- of aalton van maximaal
10 m³ te vullen, met behulp van een
pomp om een of meerdere haspels te
voeden met een effectief (gezamenlijk)
debiet kleiner dan 10 m³ per uur of met
zonnepompen voor weidevogels en
pompen voor veedrinkpoelen. De hoe
veelheid water die uit de onbevaarbare
waterloop of publieke gracht werd ont
trokken, moet je registreren via het
e-loket. Voor onttrekkingen met waterof aaltonnen groter dan 10 m³ moet je
het aantal tonnen dat onttrokken wordt
en hun volume doorgeven. n
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Verplicht debietmetings
systeem en registratie

Bij een captatieverbod
vervalt je toelating
voor tijdelijke
of permanente
wateronttrekking.

heid doorgeven, vijftien dagen na het
einde van het onttrekkingsticket
(melding) of jaarlijks voor 15 maart
(machtiging). Wordt er door de gou
verneur een tijdelijke beperking of
verbod opgelegd, dan is je melding of
machtiging niet meer geldig. Als je
een onttrekkingsticket hebt, word je
op de hoogte gebracht van dit verbod,
en kan je je onttrekkingsticket niet
meer gebruiken. Via het loket kan je
de actuele kaart met onttrekkingsver
boden raadplegen. Bij een onttrek
kingsverbod voor een bepaald gebied
is er dan ook geen mogelijkheid om
een melding te doen. Via het loket kan
je ook steeds raadplegen of de water
loop een bevaarbare of onbevaarbare
waterloop is en wie de waterbeheer
der is. Als je via deze kaart een water
loop zou selecteren die bevaarbaar is,
dan word je automatisch naar het
loket voor watercaptaties uit een
bevaarbare waterloop doorgestuurd.
Via het e-loket kan je een volmacht
geven, zodat een volmachthouder een
melding of machtiging kan aanvra
gen. Bovendien kan je in het loket
aangeven dat een loonwerker in jouw
opdracht het oppervlaktewater zal
onttrekken. Je geeft deze hoeveelheid
dan alsnog op in je wateraangifte, ver
mits de onttrekking wel in jouw naam
gebeurt en je het water ook gebruikt.
Handhaving zal gebeuren door de
VMM, provincies en lokale toezicht
houders.
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Openbaar onderzoek
digitale atlas
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De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen worden
vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en publieke grachten. Het ontwerp van deze digitale atlas is
nog tot en met 28 februari in openbaar onderzoek. Deze ontwerpatlas
ligt tot dan ter inzage bij je gemeente of kan je bekijken via www.
integraalwaterbeleid.be, de website van de Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid (CIW).

co

Ilse Geyskens, adviseur Water- en milieubeleid, Studiedienst Boerenbond

Via de digitale atlas worden alle gege
vens van een waterloop op een juridisch
onderbouwde manier ter beschikking
gesteld aan derden. De informatie in
het ontwerp voor de digitale atlas is
afkomstig uit de oude analoge atlassen,
de Vlaamse Hydrografische Atlas
(VHA), bijkomende opmetingen van
waterlopen of grachten door de water
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loopbeheerders ... De waterloopbeheer
ders hebben ernaar gestreefd om die
informatie zo volledig en correct moge
lijk op te nemen. Dit sluit echter niet uit
dat de informatie in het ontwerp van de
digitale atlas hier en daar niet volledig
overeenstemt met de situatie op het
terrein. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn als de waterloop of publieke gracht

plaatselijk verlegd is, of omdat de oever
ingericht werd. Daarom wordt dit ont
werp voorgelegd via een openbaar
onderzoek. Dat heeft voor de gerang
schikte onbevaarbare waterlopen
betrekking op de aslijnen van de
gerangschikte onbevaarbare waterlo
pen en de publieke grachten, de
bodembreedte, kruinbreedte en diepte
van de bedding van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen. Voor de
publieke grachten heeft het openbaar
onderzoek betrekking op de aslijn en de
breedte van de erfdienstbaarheidszone.
In tegenstelling tot de gerangschikte
waterlopen waarbij standaard een vijf
meterzone voor onderhoud geldt, kan
deze erfdienstbaarheidszone voor
publieke grachten variëren in functie
van het terrein en de noodzakelijkheid

Dossier
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Nadat de digitale atlas is vastgesteld,
zal de VMM instaan voor een continue
actualisatie van de atlas in functie van
wijzigingen die zich op het terrein
voordoen. Dit kunnen wijzigingen zijn
die voortvloeien uit bestuurlijke beslis
singen, zoals afgeleverde machtigingen
die een impact hebben op de gegevens
die in de atlas bijgehouden worden,
beslissingen die het beginpunt van een
derde categorie verschuiven en herca
tegoriseringen. Om de zes jaar wordt
sowieso een nieuwe versie van de digi
tale atlas in openbaar onderzoek
gebracht, waarop dan opmerkingen
kunnen worden geformuleerd. n

en

Ilse Geyskens

adviseur Water- en milieubeleid
ilse.geyskens@boerenbond.be

www.integraalwaterbeleid.be/nl/
beleidsinstrumenten/digitaleatlas#de-digitale-atlas-raadplegen

Opmerkingen op de
ontwerpatlas kan je
makkelijk indienen via
het geoloket.
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Het geoloket bevat een link naar een
digitaal inspraakformulier. Het gaat om
een eenvoudig formulier waarin je je
opmerking kan formuleren, de water
loop of gracht waarop je opmerking
betrekking heeft kan aanduiden op de
kaart, en foto’s en bijlagen kan inladen.
Je kan uiteraard ook schriftelijk je
opmerkingen indienen bij het college
van burgemeester en schepenen. Na
afloop van het openbaar onderzoek
bezorgen de Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid (CIW) en de
gemeenten de ontvangen opmerkingen
en bezwaren aan de Vlaamse Milieu
maatschappij (VMM), die instaat voor
de verwerking, in overleg met de
betrokken waterloopbeheerder. De
minister van Omgeving zal vervolgens
de digitale atlas definitief goedkeuren.
Op dat moment vervallen de oude ana
loge atlassen. De ‘definitieve’ digitale

Continue actualisatie

er

Opmerkingen indienen

atlas zal te raadplegen zijn op www.
geopunt.be.

Bo

tot maximaal vijf meter. Als je op het
terrein vaststelt dat de breedte of de
diepte van een waterloop of publieke
gracht in jouw buurt niet overeenkomt
met de weergave in de digitale atlas, kan
je dat signaleren. Zo kan de kwaliteit
van de atlas worden verbeterd.

En Boerenbond?
Boerenbond vindt het belangrijk dat
nieuwe regelgeving zo eenvoudig
mogelijk wordt uitgewerkt.
We hebben tijdens de opmaak van
deze nieuwe regelgeving dan ook
steeds geijverd voor het uitwerken van
een eenvoudige meldingsplicht voor
het tijdelijk onttrekken van water uit
onbevaarbare waterlopen en publieke
grachten. Voor het indienen van deze
melding werd een specifiek e-loket
ontwikkeld. Dit e-loket heeft de voorbije zomer een proefperiode gekend.
We hebben van deze periode gebruikgemaakt om dit loket uit te testen. Op
basis van onze opmerkingen werden
verbeteringen doorgevoerd. In het
voorjaar van 2022 zullen we nog een
instructiefilmpje ter beschikking stellen waarin we de verschillende stappen
van een melding in dit nieuwe e-loket
doorlopen zodat de indiening ervan
vlot kan verlopen.
Heb je nog vragen over het indienen
van opmerkingen in het kader het
openbaar onderzoek ‘digitale atlas’,
neem dan zeker contact op met je
dienstbetoon- of regioconsulent in de
provincie.

Boerenbond vindt het belangrijk dat nieuwe regelgeving zo eenvoudig mogelijk
wordt uitgewerkt.
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