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VLAAMS PARLEMENT 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

 

JOKE SCHAUVLIEGE  
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 

 

Vraag nr. 647 

van 1 augustus 2012 

van DIRK VAN MECHELEN 
 

 

 

Inventaris overstromingsgebieden   -   Stand van zaken 

 

Sinds kort moet er bij vastgoedtransacties meer informatie opgenomen worden over de water- en over-

stromingsgevoeligheid van het onroerend goed. Verschillende specialisten werden bevraagd over de 

concrete toepassing van die voorschriften. Verschillende onder hen wezen erop dat er nood is aan een 

actuele inventaris over overstromingsgebieden en de daadwerkelijk genomen maatregelen om over-

stroming tegen te gaan. 

 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de inventaris overstromingsgebieden? Hoe actueel is 

die en hoe wordt de inventaris geactualiseerd? 

 

2. Wat is het statuut van de inventaris overstromingsgebieden? Zijn er juridische consequenties ver-

bonden aan de vaststelling van de inventaris? Door wie en op welke manier wordt de inventaris 

vastgesteld? 

 

3. Bestaat er een overzicht van aangekondigde maatregelen, de stand van zaken in de uitvoering en 

de nagestreefde oplossingen/verbeteringen? 

 

4. Op welke manier kan een geïnteresseerde koper zelf de informatie over eventuele overstromings-

gevoeligheid en de ertoe nagestreefde maatregelen raadplegen? 

 

5. Welke maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat bij vastgoedtransacties de 

juiste en meest actuele informatie wordt opgenomen in de akte, zodat potentiële kopers rechtsze-

kerheid hebben over de aangeboden informatie? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 484), Crevits (nr. 1438) en Schau-

vliege (nr. 647). 

 

 

 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
 

 

 

1. De mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn vastgesteld in bijlage 1 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de ad-

viesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 

het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, van het besluit van 
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de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die 

adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromings-

gevoelige gebieden, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende 

aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke 

plannen van aanleg (wijzigingsbesluit watertoets).  

Art 3 §4 van het watertoetsbesluit bepaalt dat de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en 

het waterbeleid en de Vlaams minister bevoegd voor openbare werken gemachtigd worden om 

gezamenlijk de kaart met de (mogelijk en effectief) overstromingsgevoelige gebieden aan te pas-

sen.  

 

2. Art 3 §2 van het watertoetsbesluit stelt dat de vergunningverlenende overheid in uitvoering van 

artikel 8, § 3, derde lid van het decreet integraal waterbeleid advies moet vragen aan de adviesin-

stantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater 

indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd geheel of gedeeltelijk gelegen is 

in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart, opgenomen in bijlage 1, 

die bij dit besluit is gevoegd. 

 

3.  De maatregelen zijn uitgebreid toegelicht in de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, 

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor Mobiliteit en Openbare Werken van 18 

september 2012. 

 

4. Via het watertoetsloket kunnen particulieren ook nagaan of hun project gelegen is in 

overstromingsgevoelig gebied. Zie hiervoor 

http://www.integraalwaterbeleid.be/watertoetsinstrument/ 
 

5. Deze maatregelen zijn uitgebreid toegelicht in de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, 

Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor Mobiliteit en Openbare Werken van 

18 september 2012. 

 
 


