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Natuurlijke waterlopen  -  Captatie van water

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat oeverbewoners het recht hebben om het 
voorbijkomende water te gebruiken voor aangelande percelen. Het burgerlijk wetboek 
stelt eveneens dat water een gemeengoed is en dat bijgevolg iedereen water kan 
onttrekken aan een waterloop, niet alleen aangelanden.

Zolang die onttrekking niet leidt tot het droogpompen van een waterloop zou er niet 
tegen opgetreden kunnen worden.

De recente droogteperiode heeft hieromtrent de nodige discussies teweeggebracht. 
Overheden hebben wel ingegrepen door het capteren van water uit natuurlijke 
waterlopen te verbieden.  

1. Wie mag water capteren van natuurlijke waterlopen?

2. Waar mag water gecapteerd worden en voor welke doeleinden?

3. Wanneer mag water gecapteerd worden?

4. Hoe dienen de bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de captatie 
van water uit natuurlijke waterlopen geïnterpreteerd te worden?

5. Welke overheden zijn bevoegd om een verbod op te leggen voor de captatie van 
water uit natuurlijke waterlopen en op basis van welke argumenten?
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1-2.Het Burgerlijk Wetboek voorziet in artikel 644 dat aangelanden van onbevlotbare en 
onbevaarbare waterlopen het voorbijlopende water mogen gebruiken voor de 
bevloeiing van hun eigendommen. Artikel 645 bepaalt dat de hoeveelheid water 
tussen die aangelanden billijk verdeeld moet worden. Deze regeling is wat men 
noemt het gemene recht: in bijzondere regelgeving kan er van afgeweken worden. 
In sommige polders en wateringen zijn in de politiebesluiten van deze besturen 
specifieke bepalingen opgenomen. Voor het stromend water uit waterlopen die als 
bevaarbaar geklasseerd zijn, geldt een stelsel van captatievergunningen. 

3. Er is geen tijdsbeperking opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, maar dit kan wel 
vervat zitten in de politiebesluiten van polders en wateringen of in een 
captatievergunning voor de bevaarbare waterlopen.

4. Het is aan de vrederechter om de bepalingen van de artikelen 644 en 654 van het 
Burgerlijk Wetboek te interpreteren bij eventuele betwistingen.

5. Bij een captatievergunning voor bevaarbare waterlopen kan de waterbeheerder deze 
stop zetten. In het werkingsgebied van polders en wateringen kunnen de polders en 
wateringen via hun politiereglement het watergebruik aan banden leggen. Bij 
calamiteiten (extreme droogte, vervuiling,…) kunnen burgemeesters en gouverneurs 
gebruik maken van hun bevoegdheden om op te treden bij ernstige verstoring van de 
openbare rust, bedreiging van de volksgezondheid en andere noodgevallen (artikel 
134 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 128 van de Provinciewet). Zij kunnen op 
basis van deze algemene wetgeving elke maatregel nemen om de toestand te 
bedwingen. Aanhoudende droogte brengt bijvoorbeeld een gevaar met zich mee voor 
mens en dier in termen van de kwaliteit van de (drink)watervoorziening.
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