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Provinciebestuur van Antwerpen 
4e Afdeling 
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Antwerpen, 11 Augustus 1955 
 

Aan de Gemeentebesturen in de Provincie Antwerpen. 
 
 
Mijne Heren, 
 

Ik heb de eer U kennis te geven van de verordening op de Provinciale Technische 
Dienst betreffende de toepassing van de wet van 15-3-1950 op de onbevaarbare waterlopen. 
 
 

Voor de Gouverneur : 
De Provinciale Griffier, 
     Rob. PICAVET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R E G L E M E N T 
 
 

betreffende de waterlopen waarop de wetten op de onbevaarbare waterlopen niet toepasselijk 
zijn. 
 

DE PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN. 
 

Overwegende dat het noodzakelijk is voorschriften vast te stellen om het onderhoud te 
verzekeren van de onbevaarbare waterlopen, die niet voorkomen op de 
rangschikkingskaarten, opgemaakt ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 
februari 1954, houdende uitvoering van de wet van 15 maart 1950 ; 
 

Gelet op artikel 85 van de provinciale wet, 
 

B e s l u i t : 
 

Hoofdstuk I. 
 

ONDERHOUD VAN DE WATERLOPEN 
 

ART.1. – De hierna volgende bepalingen zijn toepasselijk op al de onbevaarbare waterlopen 
die niet onder toepassing vallen van de wetten op de onbevaarbare waterlopen. 
 
Bedoelde bepalingen gelden echter niet voor de langsheen de banen en buurtwegen gelegen 
grachten, in zoverre deze gereglementeerd zijn door andere wetten of verordeningen van 
algemene of provinciale aard, noch voor deze geplaatst onder het beheer van polders en 
wateringen, noch voor de afvoerkanalen van overeenkomstig de wet uitgevoerde 
draineringen. 
 
ART.2. – De ruimingswerken zullen ieder jaar geschieden op de tijdstippen bepaald door de 
Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad. 
 
In geval van noodzakelijkheid kan de Bestendige Deputatie daarenboven bijzondere 
ruimingen opleggen. 
 
ART. 3. – De ruiming en de ontslijking van deze waterlopen, evenals de opruiming van het 
vuil en de onderhouds- en herstellingswerken van de bermen, dijken en muren, die ertoe 
behoren, vallen ten laste van de aangelanden, eigenaars vruchtgebruikers en bezitters, 
langsheen hun respectieve erven voor de halve breedte van de waterloop, behoudens 
andersluidende rechtstitels. 
 
Overal waar de eigenaars, vruchtgebruikers en bezitters, krachtens de hun verleende octrooien 
of welkdanige ander verbintenis, belast zijn met het ruimen en onderhouden van een 
waterloop, over geheel of over een deel van zijn uitgestrektheid, blijft deze verplichting 
bestaan. 
 
ART. 4. – De met particuliere doeleinden aangelegde bruggen, dijken en ander kunstwerken, 
moeten onderhouden en hersteld worden, door de eigenaars, behoudens de mogelijkheid voor 



deze zich te voorzien tegen derden die, op grond van rechtstitels, gebruiken of welkdanige 
verbintenis, bedoelde lasten zouden te dragen hebben. 
ART. 5. – De aangelanden, eigenaars, vruchtgebruikers en bezitters, zijn gehouden vrije 
toegang te verlenen aan de ambtenaren en beambten, voorzien in art 19 van dit reglement, 
evenals aan de werklieden en aan de andere met de uitvoering van de werken belaste 
personen. 
 
De aangelanden zijn gehouden op elke oever het volume te ontvangen van de ophopingen die 
zich gevormd hebben in de helft van de waterloop langsheen die oever. 
 
 

Hoofdstuk II. 
 

UITVOERING VAN WERKEN. 
 
ART. 6. - Vóór 1 april van ieder jaar zal het college van burgemeester en schepenen doen 
overgaan tot het nazicht van de waterlopen waarop onderhavig reglement slaat.  
Ingeval klachten zouden ingediend worden betreffende het onderhoud van waterlopen kan een 
buitengewoon nazicht ingesteld worden. 
 
ART. 7. – Over ieder gewoon of buitengewoon nazicht zal proces-verbaal worden opgemaakt, 
het welk nauwkeurig en uitvoerig zal opgeven al de uit te voeren herstellingen, de te 
verrichten uitdiepingen en ontslijkingen, de terug te geven inpalmingen, of alle te beteugelen 
inbreuken, evenals de aangelanden of gebruikers voor wier rekening deze werken uit te 
voeren zijn. 
 
Het schepencollege zal op grond van dit proces-verbaal bepalen de aard van de verplichtingen 
van aangelanden of gebruikers, alsook de datum vóór dewelke zij moeten nagekomen zijn. 
 
ART. 8. – De processen-verbaal en de in artikel 7 bedoelde besluiten van het schepencollege 
zullen, gedurende veertien dagen, ten gemeentehuize neergelegd worden, waar de 
belanghebbenden ervan kunnen inzage nemen, en alle nodige aanduidingen verkrijgen 
betreffende hun verplichtingen. 
 
Aan de aangelanden, eigenaars, vruchtgebruikers en bezitters wordt de neerlegging van deze 
processen-verbaal en besluiten van het schepencollege bekend gemaakt, ten laatste op 15 
april, door aanplakbrieven ten gemeentehuize. Een uittreksel uit het proces-verbaal en uit de 
besluiten van het schepencollege wordt tegen ontvangstbewijs betekend aan ieder betrokkene 
voor wat hem betreft, en dit ten laatste op voormelde datum. 
 
De gemeentebesturen laten, met een ter post aangetekend schrijven, een uittreksel van het 
proces-verbaal en de beslissing van het schepencollege, aan de eigenaar of andere 
belanghebbenden geworden, die in de gemeente, alwaar de ruimingen of andere werken 
moeten geschieden, niet woonachtig zijn. 
 
ART. 9. – Alle bezwaren tegen de beslissingen van het schepencollege moeten gezonden 
worden aan de Bestendige Deputatie, binnen de termijn van 10 dagen volgend op de afgifte 
ten huize van het bericht of op de ontvangst van de aangetekende brief, behelzende het 
uittreksel uit het proces-verbaal en de beslissing van het schepencollege. 
 



Na uitspraak door de Bestendige Deputatie, zal het college van burgemeester en schepenen 
eventueel een nieuwe termijn vaststellen binnen dewelke de werken dienen uitgevoerd die 
definitief ten laste van de reclamanten gelegd worden. 
 
ART. 10. – In de gevallen van niet-uitvoering, van onvolledige of gebrekkige uitvoering van 
de voorschriften van het schepencollege binnen de vastgestelde termijn, zal na aanmaning tot 
ambtshalve uitvoering worden overgegaan door de zorgen van het gezegde bestuur, en dit ten 
koste van de nalatigen. 
 
Met het doel de kosten te verhalen op de betrokken nalatigen, kan de gemeenteraad een 
omslagbelasting heffen. 
 
De gemeenteraad stelt het kohier voorlopig vast en legt het ten minste vijftien dagen ter 
inzage van de belastingschuldigen, nadat daarvan vooraf openbaar kennis gegeven is door het 
college van burgemeester en schepenen ; binnen bedoelde termijn kunnen de betrokkenen 
bezwaren indienen bij het schepencollege. 
 
Na sluiting van het onderzoek door het college stelt de gemeenteraad het kohier definitief vast 
en maakt het, samen met de gebeurlijke bezwaarschriften, voor uitvoerbaarverklaring over 
aan de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad. 
 
Elke belastingplichtige die zich te hoog aangeslagen acht, kan, binnen de maand te rekenen 
van de uitgifte van het kohieruittreksel, een bezwaarschrift bij de Bestendige Deputatie van de 
Provinciale Raad indienen. Het bewijs van de betaling van de gewraakte belastingaanslag 
dient meteen voorgelegd. 
 
De gemeenteontvanger of gewestelijke ontvanger, naargelang het geval, treedt op 
overeenkomstig de regelen die gelden voor de invordering van de directe belastingen. 
 
ART. 11. - -De ruimingswerken begrijpen niet alleen het uitrukken en wegnemen van wortels, 
takken, stammen, struiken en gewassen, het wegnemen van aanslibbingen, eilandjes en 
ophopingen in de bedding, maar ook het opruimen van de grondinstortingen ten einde de 
waterlopen overals op de vroegere breedte en diepte te behouden. Deze werken zullen 
tegelijkertijd op beide oevers dienen uitgevoerd. 
 
De grondmassa’s voortkomende van de ruimingen zullen gebruikt worden om de dijken 
behoorlijk te herstellen, op te hogen en te versterken ; om de werken op volkomen wijze uit te 
voeren, zal gebruik gemaakt worden van paaltjes, rijswerk, horden en andere soortgelijke 
materialen. 
 
ART. 13. – De oevers van de waterlopen zullen in taluds worden gemaakt en overal 
uitgezuiverd worden. 
 
De gewassen en waterplanten dienen zoveel mogelijk met de wortel uitgerukt te worden. 
 
ART. 14. – De herstellingen aan de kunstwerken zullen uitgevoerd worden met materialen 
van goede hoedanigheid, op stevige wijze en volgens de regels der bouwkunde. 
 
 
 



Hoofdstuk III. 
 

ART. 15. – Het is niemand geoorloofd een waterloop af te schaffen, te versperren, te beperken 
in breedte, van zijn normale loop af te wenden, op welke manier ook beschadigingen te 
veroorzaken aan de oevers, dijken en beddingen of deze te verzwakken, zonder hiervoor 
toelating te hebben bekomen van de Bestendige Deputatie. 
 
Geen bestendig kunstwerk, geen waterneming of waterlozing mag opgericht, weggeruimd of 
gewijzigd worden zonder voorafgaande machtiging van de Bestendige Deputatie. 
 
Het is verboden zonder voorafgaande toelating van de Bestendige Deputatie :  
 
1) de waterlopen te versperren, er om het even welke voorwerpen in te storten of neer te 
leggen die de vrije loop kunnen belemmeren ;  
 
2) in een waterloop te werpen of te lossen vaste of vloeibare stoffen, welke het water kunnen 
bederven of besmetten, er kemp of vlas te laten in wijken of rotten ; 
 
3) mesthopen neder te leggen op de dijken of de boorden der waterlopen. 
 
Het aanbrengen van een voorlopige constructie op een waterloop of op de aanhorigheden 
ervan, moet op voorhand toegelaten zijn door het college van burgemeester en schepenen. Als 
voorlopige constructie worden beschouwd de werken die niet langer dan dertig dagen zullen 
behouden blijven. Beroep kan bij de Bestendige Deputatie ingediend worden tegen de 
beslissingen van het schepencollege. 
 
Het is verboden langs de waterlopen te bouwen of te planten zonder voorafgaande toelating 
van het college van burgemeester en schepenen, dat de lijnrichting voorschrijft, behoudens 
beroep bij de Bestendige Deputatie binnen de maand te rekenen van de betekening der 
beslissing; van deze mogelijkheid van beroep zal kennis gegeven worden in de betekening. 
 
In algemene regel wordt de lijnrichting als volgt vastgesteld : 
 
a) gebouwen, bomen en stronken op minstens 1,50 m van de boord ; 
 
b) afsluitingen, hagen en schaarhout op minstens 1,00 m ervan. 
 
ART. 16. – De Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Technische Dienst en de door 
hem aangeduide agenten van zijn dienst zijn, onder de leiding van de Bestendige Deputatie, 
belast met het toezicht op de waterlopen waarop onderhavig reglement slaat, evenals met de 
controle op de onderhoudswerken die er aan uit te voeren zijn. Zij zullen de breedte en de 
diepte der waterlopen bepalen, onder goedkeuring van de Bestendige Deputatie, zonder de 
rechten van derden te schaden. 
 
ART. 17. – Als de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Technische Dienst of de door 
hem aangeduide agenten vaststellen dat om het even welke niet toegelaten wijzigingen aan 
deze waterlopen en hun aanhorigheden werden aangebracht en dat het aangewezen is zekere 
werken uit te voeren, met het oog namelijk op het herstellen van de normale waterafloop, 
maken zij verslag op dat zijn bij het schepencollege indienen, met het verzoek over te gaan tot 
het treffen der maatregelen zoals bepaald bij art. 6 en volgende hierboven. 



ART. 18. – In al de gevallen waarin de gemeenteoverheid zou te kort of ten achter blijven om 
de maatregelen te treffen voorgeschreven bij onderhavig reglement, kan de Bestendige 
Deputatie ambtshalve bevel geven, hetzij tot het verrichten van de bekendmakingen, hetzij tot 
het uitvoeren van de werken, volgens de wettelijke voorschriften. 
 
ART. 19. – Onafgezien de inhoud van artikel 17 van dit reglement hebben de in artikel 17 van 
de wet van 15-3-1950 bedoelde behoorlijk beëdigde agenten van het Ministerie Van 
Landbouw, alsmede de heer Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Technische Dienst 
en de door hem aangeduide agenten van zijn dienst ten zelfden titel als de agenten der 
gerechtelijk politie het recht de overtredingen in zake politie op de waterlopen vast te stellen 
en processen-verbaal ervan op te maken. 
 
Ook de beambten van het beheer van bruggen en wegen kunnen de overtredingen van artikel 
15 vaststellen. 
 
Al de overtredingen op de bepalingen van het tegenwoordig reglement zullen bewezen en 
vervolgd worden zoals in zake van eenvoudige politie. 
 
Het openbaar ministerie zal van ambtswege kunnen vervolgen op grond van de door hem 
ontvangen processen-verbaal. 
 
ART. 20. – De overtreders van het onderhavig reglement zullen gestraft worden met boete 
van eenvoudige politie, onafgezien de zwaardere straffen door het strafwetboek voorzien. 
 
ART; 21. – In al de gevallen van overtreding van dit reglement zal de rechter, benevens de 
straf, indien daartoe aanleiding bestaat, de herstelling der overtreding bevelen binnen een 
termijn die hij zal bepalen, en zal hij beslissen dat ingeval van niet uitvoering het 
gemeentebestuur er in voorzien zal, ten koste van de overtreder. Deze laatste zal kunnen 
gedwongen worden, krachtens hetzelfde vonnis, tot de betaling der kosten op zicht van een 
door het schepencollege opgemaakte staat. 
 
ART. 22. – Het tegenwoordig reglement wijzigt niets aan de reglementen van polders en 
wateringen. 
 
ART. 23. – De gemeentelijke verordeningen op het stuk vervallen van rechtswegen van het 
ogenblik van het van kracht worden van dit reglement. 
 
Goedgekeurd door de Provinciale Raad van Antwerpen, in zitting van 27.10.1955. 
 
 
     Bij verordening : 
 
De Provinciale Griffier,      De Voorzitter, 
 
     Rob. PICAVET.      A. ROMMENS. 
 

Van rechtswege uitvoerbaar geworden volgens een schrijven van de heer Minister van 
Binnenlandse Zaken d.d. 17.1.1956. 


