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Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van 
de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de 
gecoördineerde regelgeving 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is ermee belast, in naam 

van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te 

dienen, waarvan de tekst volgt: 

 

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.  

 

Art. 2. De coördinatie van de waterregelgeving, opgenomen in de bijlage bij het 

besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende een coördinatie van de 

waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor 

het algemeen nut, zoals bedoeld in artikel 1 van dat besluit, wordt bekrachtigd. 

 

De bij dit decreet bekrachtigde coördinatie kan worden aangehaald als het 

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

juni 2018, en verkort als Codex Integraal Waterbeleid van 15 juni 2018. 

 

Art. 3. Artikel 2 tot en met 9 van het besluit van 15 juni 2018 houdende een 

coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 

betreffende onteigening voor het algemeen nut wordt bekrachtigd. 

 

Art. 4. In het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 

grondwaterbeheer, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017, worden 

hoofdstuk IVbis, dat bestaat uit artikel 28ter tot en met 28quater decies, en 

hoofdstuk V, dat bestaat uit artikel 29, opgeheven. 

 

Art. 5. De bijlage bij hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 

1997 en vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, wordt opgeheven. 
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Art. 6. In de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 

oppervlaktewateren tegen verontreiniging, laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 

2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° de artikelen 1 tot en met 3, §1 worden opgeheven; 

2° in artikel 3, §2 wordt de zinsnede “, en het gebruik” opgeheven;  

3° de artikelen 4 tot en met 50 worden opgeheven; 

4° de bijlage wordt opgeheven. 

 

Art. 7. De volgende decreten worden opgeheven: 

1° het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 

aanwending, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017; 

2° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het laatst 

gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017. 

 

Art. 8. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019. 

 

 

Brussel,  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE 

 


