
Q&A:  
Vragen en antwoorden bij besluit van de gouverneur van 13 oktober 2022 
betreffende opheffing van tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare 
waterlopen 
 
Deze Q&A moet samen worden gelezen met het besluit opheffing tijdelijk onttrekkingsverbod 
onbevaarbare waterlopen en publieke grachten van 13 oktober 2022, uitgevaardigd door de 
gouverneur van de provincie Antwerpen.  

 
Algemeen  
 
Q: waar vind ik een actueel overzicht van alle onttrekkingsverboden? 
A: Alle onttrekkingsverboden, permanent of  tijdelijk van aard, worden weergegeven via een 

interactieve kaart: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-

waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel  (deze kaart wordt op 16/07/2022 
bijgewerkt) 
Deze kaart wordt dagelijks bijgewerkt en aangepast indien er een nieuw verbod wordt ingesteld of een 
geldend verbod wordt opgeheven. 
 
Q: Wat zijn onbevaarbare waterlopen en publieke grachten?  
A: Dit zijn waterlopen van 1e, 2e en 3e categorie in beheer van een lokaal bestuur, een provincie, de 
Vlaamse Milieumaatschappij of polders en wateringen (indien van toepassing). De publieke grachten 
zijn grachten die omwille van het algemeen belang door het lokaal bestuur, polder of watering beheerd 
worden en als dusdanig worden aangeduid. Meer info is terug te vinden via deze link: 
https://www.vlaanderen.be/beheer-van-de-onbevaarbare-waterlopen.  
 
Q: Wat is het verschil tussen een onttrekkingsverbod en een captatieverbod? 
A: Tot en met 2020 werd een verbod op onttrekking uit waterlopen een captatieverbod genoemd. 
Sinds 2021 wordt echter de meer correcte term ‘onttrekkingsverbod’ gebruikt, naar analogie met het 
nieuw uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen (Belgisch Staatsblad, 28 juni 2021). 
 
Q: Wat is het verschil tussen een permanent onttrekkingsverbod en een tijdelijk 
onttrekkingsverbod? 
A: Een permanent onttrekkingsverbod wordt ingesteld zonder einddatum en staat los van de 
droogtetoestand. Dit verbod wordt enkel ingesteld voor kleine beken met een beperkt debiet die 
bovendien ecologisch zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van verdroging en onttrekking. 
Voor alle overige stroomgebieden kan een onttrekkingsverbod enkel worden ingesteld ten gevolge van 
droogte. Hoewel ook deze verboden zonder einddatum worden ingevoerd worden deze als tijdelijk 
beschouwd omdat deze verboden aan het einde van de droogteperiode terug worden opgeheven. 
 
Q: op 1 januari 2022 zijn er permanente onttrekkingsverboden ingesteld voor specifieke 
stroomgebieden. Blijven deze nog van toepassing? 
A: Ja, de stroomgebieden die onder het permanent onttrekkingsverbod van 1 januari 2022 vallen, 
blijven onder verbod tot dit specifieke besluit wordt opgeheven. 
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