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Polders en wateringen   -   Statuut ontvangers-griffiers 
 
Het decreet van 18 juli 2003 op integraal waterbeleid wijzigde bij artikel 78 de artikels 1 van de wet 
van 5 juli 1956 betreffende de wateringen en de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders met het 
doel de polders en wateringen in te schakelen in alle facetten van het integraal waterbeleid. Hierdoor 
werd hun voortbestaan voor onbepaalde tijd opnieuw gegarandeerd.   
 
Om deze openbare besturen op een volwaardige wijze in te schakelen in de structuur van bekkens, 
deelbekkens en waterschappen lijkt zich op korte termijn een actualisering van hun bestuurlijke schaal, 
alsook hun bestuurlijke organisatie noodzakelijk. Wat zich kan vertalen in een aanpassing van de 
huidige wetgeving. Een aantal provinciale initiatieven om het landschap van de polders en wateringen 
op termijn te hertekenen, liggen momenteel ter discussie op tafel. 
 
Hiervoor en hierdoor zullen ongetwijfeld fusies, uitbreidingen maar ook afschaffingen van deze 
besturen onafwendbaar zijn. Dergelijke operaties zullen ongetwijfeld repercussies hebben op het 
personeelsbestand van de huidige 103 polders en wateringen in Vlaanderen.   
 
Tot op heden ontbreekt het de ontvangers-griffiers van polders en wateringen immers nog altijd aan 
een officiële en volwaardige rechtspositieregeling (statuut). Zo zijn zij volgens voornoemde wetten 
wel statutair, maar vallen zij onder de private regeling inzake RSZ. Zij zijn immers uitgesloten uit de 
toepassing van de sociale zekerheid voor vastbenoemden, met alle gevolgen van dien voor het 
pensioen en het ziektekrediet, uitgesloten uit het syndicale statuut van het overheidspersoneel, de 
arbeidsongevallenregeling voor het overheidspersoneel, enzovoort. Een mogelijk gevolg hiervan is dat 
zij bij de eventuele herschikking van hun bestuur compleet uit de boot dreigen te vallen en zich niet 
kunnen beroepen op overgangsbepalingen op grond van een statuut. 
 
Met het oog op de modernisering van de polders en wateringen wil ik dan ook aan de minister 
volgende vragen stellen: 
 
1. Wanneer wordt er werk gemaakt van een volwaardige statutaire rechtspositieregeling voor de 

ontvangers-griffiers en alle andere personeelsleden van deze besturen? 
 
2. Wat zijn de gevolgen op vlak van tewerkstelling voor de ontvangers-griffiers van de huidige 103 

openbare besturen van polders en wateringen in Vlaanderen ten gevolge van eventuele fusie, 
uitbreiding of afschaffing van hun bestuur naar aanleiding van modernisering van de wetgeving? 

 
3. Is het de bedoeling om hierbij tewerk te gaan zoals gebeurde bij de fusies van gemeenten en 

steden in 1976 waarbij het statutaire personeel van de oude besturen wettelijk overging naar de 
nieuwe besturen? 
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Blijven in dat geval de bestaande rechten van het huidig statutair personeel verworven?  
4. Zijn er plannen om voor de oudere (bvb. 60-plussers) statutaire personeelsleden bij de huidige 

besturen (die een regime inzake sociale zekerheid van de private sector hebben gekend) in een 
mogelijkheid tot terbeschikkingstelling, c.q. brugpensioenregeling te voorzien?  

 
5. Wordt een vertegenwoordiging van dit personeel betrokken bij de voorbereiding van de oplossing 

van de daarbij aan bod komende problematiek? 
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Volkomen terecht merkt de Vlaams volksvertegenwoordiger op dat op korte termijn een actualisering 
van de bestuurlijke schaal van polders en wateringen noodzakelijk is om deze besturen in staat te 
stellen hun opdracht inzake integraal waterbeheer te realiseren. 
Bij de modernisering van de polders en wateringen komt de personeelsproblematiek en de 
herschikking van personeel ook aan bod. Op de vragen kan ik de volgende antwoorden geven. 
 
1.  De aanstelling van ontvanger-griffier van een polder of watering is een vaste benoeming. Ook 
 de benoeming van beëdigde wachters is in principe vast. De wedde wordt vastgesteld door de 
 algemene vergadering. Om garanties te hebben dat de wedde van de ontvanger-griffier 
 behoorlijk is, moet deze beslissing van de algemene vergadering goedgekeurd worden door de 
 bestendige deputatie. Wijzigingen van wedde tijdens de loopbaan zijn aan dezelfde 
 formaliteiten onderworpen. 
 
2 en 3.  Ondanks de vaste benoeming heeft de ontvanger-griffier niet een absoluut recht om aan te 
 blijven tot de leeftijd van 65 jaar. Het ambt kan bijvoorbeeld wegvallen door opheffing, 
 doordat de polder of watering zelf wordt opgeheven, gefusioneerd, opgeslorpt door een andere 
 polder of watering.  
 De ontvanger-griffier wiens ambt wordt opgeheven moet zich wenden voor eventuele 
 vergoedingen tot de nieuwe polder of watering waartoe de opgeheven polder of watering 
 voortaan behoort. De algemene vergadering van de nieuwe polder of watering kan beslissen 
 aan de ontvanger-griffier, wiens ambt werd opgeheven, een vergoeding uit te betalen. 
 De werkwijze zoals gebeurde bij de fusies van gemeenten en steden in 1976 kan ook hier 
 geval per geval onderzocht worden. 
 Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat bij de fusie van polders of wateringen een 
 ontvanger-griffier van een opgeheven polder of watering in dienst moet worden genomen door 
 de nieuwe polder of watering. 
 
4.  De piste om voor de oudere (bijvoorbeeld 60-plussers) statutaire personeelsleden bij de 
 huidige besturen in een mogelijkheid tot ter beschikkingstelling te voorzien kan onderzocht 
 worden. 
 
5.  Het komt de betrokken polder en watering toe te beslissen of het huidig personeel in meer of 
 mindere mate bij de voorbereiding van de oplossing betrokken wordt. 




