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Stand van zaken: Herziening van de Wet op de Onbevaarbare Waterlopen
(WOW)
Laatste wijziging oktober 2018
In 2015 werd onder coördinatie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) overleg opgestart met
betrekking tot de aanpassing van de Wet op de Onbevaarbare Waterlopen (WOW) die nog uit 1967
dateert. Voor de provinciebesturen niet onbelangrijk gezien de provinciebesturen de grootste
beheerder van onbevaarbare waterlopen zijn. In eerste fase wordt de WOW aangepast worden. In de
tweede fase wordt de WOW geïntegreerd in een Integraal Waterwetboek. Tijdens de voorbije
legislatuur werd voornamelijk werk gemaakt van de mogelijkheden voor (de)klassering en
hercategorisering. Deze legislatuur werd er gefocust op de vernieuwing van de andere artikels van de
wet.

In 2015 werd nog niet tot grote doorbraken gekomen gezien er geen sluitend antwoord kwam over
het toepassingsgebied van de wet, met name of de wet ook zou gelden voor de polders en wateringen.
Op 29 maart 2017 ontving de VVP de vraag vanuit de VMM om opmerkingen te formuleren op de
ontwerpteksten van de WOW. Deze opmerkingen/suggesties werden overgemaakt aan de VMM na de
B-com Water van april 2017.

Na een intensieve onderhandelingsperiode op het ambtelijk niveau in de voorbije jaren was in 2018
stil geworden rond het dossier WOW. De Vlaamse Regering keurde de gehele wetswijziging nog niet
goed. Op de laatste Vlaamse Regering voor het zomerreces nam de Regering wel enkele artikelen uit
de WOW op in het ontwerp van verzameldecreet. Over dit ontwerp werd het advies gevraagd aan de
SERV, van de MINA-raad, van de SARO en van de SALV. Na adviezen van de SERV, van de Minaraad,
van de SARO en van de SALV hechtte de Vlaamse Regering op 26 oktober 2018 opnieuw haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond omgeving,
natuur en landbouw. Over dit voorontwerp van verzameldecreet werd het advies ingewonnen van de
Raad van State.
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De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en
afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit
decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende
de onbevaarbare waterlopen.
Op 19 juni 2019 werd het verzameldecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het trad in werking
10 dagen na de publicatie. Dit zorgt voor een modernisering van het juridische kader voor het beheer
van de onbevaarbare waterlopen en grachten. De nieuwe regels houden ook voor de gemeenten,
polders en wateringen een aantal belangrijke wijzigingen in. Samen met de Vlaamse
Milieumaatschappij hielden de provincies een infosessie over deze nieuwe wetgeving. De presentaties
kunt u downloaden op onze website.

