
 
Q&A:  
Vragen en antwoorden bij het politiebesluit captatieverbod in de provincie Oost-
Vlaanderen (18/07/2019) 
 
Deze Q&A moet samen worden gelezen met het politiebesluit captatieverbod van 18 juli 2019, 
uitgevaardigd door de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Omwille van de 
afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen zijn maatregelen genomen m.b.t. de captatie 
van water om de ecologisch goede toestand van de onbevaarbare waterlopen in een aantal 
stroomgebieden te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.  

 
Algemeen  
 
Q: Welke maatregelen zijn van kracht met het politiebesluit van 18 juli 2019?  
A: Voor alle onbevaarbare waterlopen in de vermelde stroomgebieden geldt er vanaf 19 juli 2019 
een captatieverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit deze 
onbevaarbare waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt weghalen van water dat dienst zal 
doen als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van 
aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten. 
 
Q: Wat wordt bedoeld met ‘aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen’? 
A: Water dat dient om toe te voegen aan een mengsel dat voorziet in gewasbescherming. 
 
Q: Waarom is deze maatregel nodig?  
A: Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of 
niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de 
hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een 
zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt.  
 
Q: Waar kan ik de besluiten die momenteel van toepassing zijn in de provincie Oost-Vlaanderen 
terugvinden?  
A: U kan de besluiten nalezen op de website van de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere: 
https://gouverneuroost-vlaanderen.be/.  
 
 

Captatieverbod 
 
Q: Wat zijn onbevaarbare waterlopen?  
A: Dit zijn waterlopen van 1e, 2e en 3e categorie in beheer van een gemeente, een provincie, de 
Vlaamse Milieumaatschappij of polders en wateringen (indien van toepassing).  
 
 
Q: Waar en wanneer kan er water opgepompt worden?  
A: Het politiebesluit van 18 juli 2019 vaardigt een captatieverbod uit voor onbevaarbare waterlopen 
in een aantal stroomgebieden. Captatie is hier te allen tijde verboden. Er wordt geen uitzondering 
toegestaan (tenzij voor drinkwater vee en gebruik als aanmaakwater voor 
gewasbeschermingsmiddelen) 

https://gouverneuroost-vlaanderen.be/


Op bevaarbare waterlopen kan er wel nog gecapteerd worden op vaste captatiepunten. Deze vaste 
captatiepunten en informatie over de meldings/vergunningsplicht hieromtrent kan u terugvinden via 
volgende link: https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie 
 
Q: Zijn er naast het oppompen van water alternatieve manieren om aan (irrigatie)water te 
geraken? 
A: Aquafin biedt de mogelijkheid om gezuiverd afvalwater bij een aantal van hun 
zuiveringsinstallaties op te halen. Voor meer informatie omtrent deze mogelijkheid en de daarbij 
orende formaliteiten verwijzen wij naar volgende link: 
https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-
gemeenten 
 
 
Q: Tot wanneer is het captatieverbod geldig? 
A: Het captatieverbod blijft geldig tot opheffing door een nieuw politiebesluit van de waarnemend 
gouverneur.  
De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Bekijk het actuele overzicht op ons 
geoloket: www.gisoost.be/waterlopen. Op dit geoloket kunt u op basis van een straatnaam 
terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt.  
 
Q: Voor wie geldt het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen? 
A: Voor iedereen binnen het gebied waar het verbod geldt.  
 
Q: Wie is bevoegd voor de handhaving op dit politiebesluit? 
A: De politie is hiervoor bevoegd.  
 
Q: Wat zijn de gevolgen van een overtreding? 
A: Overtredingen op dit politiebesluit kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 

dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro1, of met één van deze straffen alleen. 
 
Q: Wordt een vijver in een (provinciaal) domein in dit verband beschouwd als een onbevaarbare 
waterloop?  
A: Neen, een vijver is geen onbevaarbare waterloop en daar geldt dit captatieverbod dus niet. 

 
Q: Mag mijn vijver nog in verbinding staan met de onbevaarbare waterlopen waar het verbod 
geldt? 
A: Nee, dit is niet toegelaten. Wanneer er voor de vijver via een verbinding water onttrokken wordt 
uit de onbevaarbare waterloop wordt dit ook beschouwd worden als een vorm van captatie.  
 
Q: Mag ik door dit verbod ook geen grondwater oppompen? 
A: Met dit verbod mag enkel geen water onttrokken worden uit de onbevaarbare waterlopen in een 
aantal stroomgebieden. Er mag wel grondwater opgepompt worden mits u dit gemeld heeft of over 
een vergunning van de gemeente of de provincie beschikt. 
 
Q: Hoe moeten wij de nummers, waarvan sprake in het politiebesluit, interpreteren? 
A: ‘O’ staat voor Oost-Vlaanderen; ‘S’ staat voor afwatering naar de Schelde, getallen die starten met 
een ‘5’ staan voor afwatering naar de Dender en getallen die starten met een ‘8’ staan voor 
poldergebied. 

 

                                                           
1 Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 
strafrechtelijke geldboeten. 
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Q: Blijven de gemeentelijke politiebesluiten van kracht naast dat van het politiebesluit van de 
waarnemend gouverneur? 
A: De op datum van 19 juli 2019 gekende politiebesluiten van Beveren en Deinze blijven integraal van 
toepassing. 
 
Q: Waarom is het captatieverbod niet van toepassing op alle onbevaarbare waterlopen in Oost-
Vlaanderen? 
A: Enkel waterlopen die als ecologisch kwetsbaar zijn aangeduid en waarvan het waterpeil 
uitzonderlijk laag is, werden in het politiebesluit weerhouden. 


