Q&A: Vragen en antwoorden bij het Politiebesluit waterbesparende maatregelen
en captatieverbod onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen
(26/07/2018)

Deze Q&A moet samen worden gelezen met het besluit ‘waterbesparende maatregelen en
captatieverbod onbevaarbare waterlopen van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 26 juli
2018’.
De kernboodschap blijft: spring zo zuinig mogelijk om met water, in het bijzonder met leidingwater. Zoek
alternatieven en wees zo creatief mogelijk om het waterverbruik maximaal te beperken. De zorg om
rationeel en zuinig om te springen met water als zeer kostbaar goed geldt altijd, en zeker in tijden van
aanhoudende droogte.
Met het captatie- en verspilverbod willen we deze oproep voor rationeel, solidair en zuinig watergebruik
in het bijzonder in deze tijden van aanhoudende en uitzonderlijke droogte, kracht bijzetten en zo nodig
afdwingen. De nadruk ligt maximaal op sensibiliseren. We hopen en rekenen erop dat geen sancties
zullen moeten worden opgelegd. Evenwel, in geval van verspilling in strijd met het besluit, kan en zal
worden opgetreden.
Het is niet omdat het gebruik van water toegelaten is, dat het effectief, laat staan meer dan strikt
noodzakelijk gebruikt moet worden.
De preventieve oproep om zuinig en rationeel om te springen met water, geldt voor elk type water. In
het bijzonder voor leidingwater. Water van het publieke drinkwaternet moet in principe voorbehouden
zijn voor het welzijn van mens en dier.
Ook met regen- en grondwater moet zo rationeel mogelijk worden omgesprongen. Het gebruik ervan
wordt wel enigermate uitgebreid als je het vergelijkt met het besluit van 24/7 dat integraal vervangen
wordt.
Het besluit moet steeds worden gelezen en geïnterpreteerd in het licht van de nood- en
interventieplanning en de maatregelen die worden genomen voor het veilig verloop van festivals,
manifestaties, wedstrijden….en het bewaken van de gezondheid van deelnemers en toeschouwers.
Omwille van de uitzonderlijke en aanhoudende droogte zijn, na advies van de droogtecommissie,
bovendien maatregelen genomen m.b.t. de captatie van water om de ecologisch goede toestand van
de onbevaarbare waterlopen te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan. Tot slot blijven we
ook de toestand van de bevaarbare waterwegen nauwgezet opvolgen. Van een captatieverbod is nog
geen sprake, maar de economische functie van de bevaarbare waterweg moet gewaarborgd blijven.
Eventuele captatie moet te allen tijde gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Wie water aftapt van de bevaarbare waterweg moet dit voldoende van te voren melden en/of over een
vergunning beschikken. Hij of zij moet hiervan het bewijs kunnen voorleggen op elk ogenblik van
controle.

Algemeen
Q: Wat houdt het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen in?
A: Het besluit bevat twee belangrijke elementen:
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1. Een verbod om water te capteren (te betrekken uit of ‘af te tappen) van de onbevaarbare
waterlopen
Voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen geldt er met onmiddellijke ingang een
captatieverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit de onbevaarbare
waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog
buiten staat. Het water dient dan ook gebruikt te worden door het vee op het perceel in kwestie. De
situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Deze maatregel is nodig om de goede
ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door
bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen
verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in
het water structureel verstoord wordt.
2. Waterbesparende maatregelen:
Cf. het besluit.
Gebruik van leidingwater is verboden voor volgende toepassingen:
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de
normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten
in de regeling of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische
redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de
afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van
zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –
en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
- in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het
productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
Tussen 20u en 8u zijn deze activiteiten toegelaten met regen- en/of putwater. Uitzonderlijk, wanneer het
noodzakelijk is en er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn, zijn deze activiteiten ook mogelijk tussen 8u
en 20u. Wie in die periode meent water te moeten gebruiken, moet de noodzaak en het gebrek aan redelijke
alternatieven uitdrukkelijk motiveren en deze motivering overmaken aan de handhaver (de politie en/of het
parket). Bij twijfel wordt de vraag overgemaakt aan de dienst Noodplanning van de gouverneur voor advies.
Uitzonderlijk en wanneer dit noodzakelijk is voor het welzijn van mens en dier kan, wanneer de noodzaak wordt
aangetoond, gebruik worden gemaakt van leidingwater.
Q: Waar kan ik het besluit van toepassing voor de provincie Antwerpen terugvinden?
A: U kan het besluit vinden en nalezen op de website van gouverneur Cathy Berx:
https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-berx/nieuws/politiebesluitverspilling-drinkwater-van-kracht-na-aanhoudende-.html en op de website van de provincie Antwerpen:
www.provincieantwerpen.be die doorverwijst naar de website van de gouverneur.

Q: Wat is de Vlaamse Droogtecommissie die op 24 juli code oranje afkondigde?
A: De Vlaamse Droogtecommissie is ingebed in de Commissie Integraal Waterbeleid en bestaat uit
vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken
zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en
wateringen), een vertegenwoordiger van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven, en van de kabinetten
van de ministers van Mobiliteit en Omgeving. Ook het Vlaams Crisiscentrum maakt deel uit van deze
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commissie. De commissie komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene
of specifieke watertekorten. Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie
via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.
Q: Wat betekent code oranje van de Vlaamse Droogtecommissie?
A: Code oranje staat voor ‘alarmfase’. Dat wil zeggen dat er ernstige problemen dreigen als er niet
onmiddellijk maatregelen worden genomen. Door het opgebouwde neerslagtekort resp. de
meteorologische en hydrologische omstandigheden in Vlaanderen en in het bijzonder door de
aanhoudende droogte kunnen ernstige moeilijkheden ontstaan voor de normale waterbedeling. Elke
provinciegouverneur kan zelf bepalen welke maatregelen hij of zij uitvaardigt na advies van de
Droogtecommissie. Hij/zij houdt daarbij in het bijzonder rekening met de specifieke context, noden en
behoeften in zijn/haar provincie.
Q: Besproeien met leidingwater is verboden, geldt dit ook voor gieten?
A: Besproeien is niet hetzelfde als gieten. Gieten is het gericht en punctueel water geven aan planten
en bloemen. Besproeien is niet of veel minder gericht en aanhoudend waardoor meer water gebruikt
en waarschijnlijk ook verspild wordt.
Het gieten van planten en bloemen is in principe toegestaan, zeker tussen 20u en 8u m.n. met regen –
en grondwater en/of met ‘hergebruikt’ leidingwater (zoals het opgevangen spoelwater van groenten en
fruit).
Besproeien met leidingwater is altijd verboden. Besproeien met regen – of grondwater is toegestaan
tussen 20u en 8u. Gieten is veel zuiniger en rationeler dan sproeien en verdient dus de voorkeur.
Q: Is putwater hetzelfde als grondwater (opgehaald met pomp)?
A: Ja, putwater heeft als bron ondiep of diep grondwater.
Captatieverbod
Q: Wat betekent het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen?
A: Dit is een verbod op het oppompen (capteren) van water uit onbevaarbare waterlopen. Uitzondering
hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het water dient
dan ook gebruikt te worden door het vee op het perceel in kwestie.
Een overzicht van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen vindt u terug via
http://geoloket.provincieantwerpen.be/HTML5_272_Extern/?viewer=extern&LayerTheme=2
Q: Waar en wanneer kan er juist water opgepompt worden?
A: Het politiebesluit van 26 juli vaardigt een captatieverbod uit voor onbevaarbare waterlopen. Captatie
is hier dus te allen tijde verboden. Captatie uit bevaarbare waterlopen kan mits voorlegging van een
geldige captatievergunning of na voorafgaande melding (afhankelijk van het jaarlijks opgepompte
volume). Voor meer info kan u hiervoor terecht op de website van de Vlaamse Waterweg nv:
https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen . Info over een aantal concrete randvoorwaarden vindt
u terug via https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/procedures-voor-watervang . Respecteer te allen
tijde de voorgeschreven voorwaarden. Omdat de noodzakelijke economische functie van de
bevaarbare waterlopen gewaarborgd moet blijven, wordt de situatie systematisch gemonitord. Zo nodig
kan en zal ook een captatieverbod op de bevaarbare waterlopen worden opgelegd.
Q: Klopt het dat, in de huidige omstandigheden van droogte, Aquafin water aanbiedt tegen
betaling. Zo ja, waar kan ik hierover meer informatie krijgen?
A: Het klopt inderdaad dat Aquafin effluent ter beschikking stelt om zo mee te helpen de droogte tegen
te gaan. In verschillende waterzuiveringsinstallaties kunnen bedrijven die daarvoor een contract
afsloten met Aquafin, voor een forfaitaire vergoeding, gezuiverd afvalwater ophalen. Het effluentwater
is geschikt voor toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is. Het is niet geschikt voor
menselijke consumptie, sanitaire toepassingen, rechtstreekse of onrechtstreekse besproeiing van
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groenten die rauw geconsumeerd worden noch voor rechtstreekse besproeiing van fruit. Om risico’s op
het vlak van voedselveiligheid te vermijden zullen afspraken worden gemaakt over de
kwaliteitsbewaking van het effluentwater.
Meer info hierover kan u hier
en via https://www.aquafin.be/sites/aquafin/files/201807/Locaties%20afhalen%20gezuiverd%20water.pdf vinden of via Wouter Boncquet, accountmanager
Aquafin NV Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
+ 32 (0)3 450 48 51 of + 32 (0)479 97 50 04
Q: Wordt een vijver in een (provinciaal) domein in dit verband beschouwd als een onbevaarbare
waterloop?
A: Neen, een vijver is geen onbevaarbare waterloop en daar geldt het captatieverbod dus niet.
Vijverwater is omwille van het grote gevaar voor o.m. botulisme niet geschikt voor het besproeien van
gewassen voor menselijke en mogelijk ook dierlijke consumptie.
Motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
Q: Is het afspuiten van een (motor)voertuig verboden? Mag ik mijn wagen wassen? Zo nee, mag
ik – omwille van veiligheidsredenen – mijn ruiten proper maken met (leiding)water?
A: Het reinigen van motorvoertuigen is toegestaan tussen 20u en 8u met grond- of regenwater. Omwille
van veiligheidsredenen is het toegestaan om de voorruit en andere ruiten van de auto schoon te maken.
Gebruik echter niet meer water dan strikt noodzakelijk.
Q: Ik mag mijn wagen niet afspuiten, maar in de carwash mag dit nog wel. Hoe komt het dat deze
maatregel niet voor een carwash van toepassing is?
A: Een carwashuitbater gebruikt overeenkomstig de milieu- of omgevingsvergunning gezuiverd
afvalwater in een afgesloten circuit en mag slechts beperkt gebruik maken van leidingwater. Bovendien
is de uitbating van een carwash een beroepsactiviteit zodat het verbod niet geldt.
Particuliere zwem- en plonsbaden
Q: Mag ik een zwem- of plonsbad vullen?
A: Tussen 20u en 8u mogen zwem- en plonsbaden gevuld worden, zij het enkel met regen- of
grondwater.
Q: Op kamp organiseren wij bij warm weer waterspelletjes als verfrissing voor de kinderen. Mag
dit nog?
A: Zeker. Dit is toegelaten en zelfs aangewezen. Zuinig waterverbruik met het oog op de gezondheid,
het welzijn en de veiligheid voor de mens (verkoeling, persoonlijke hygiëne,...) blijft uiteraard en zelfs
in het bijzonder tijdens periodes van grote of aanhoudende hitte mogelijk zo niet noodzakelijk.
Waterspelletjes blijven dus mogelijk, ook overdag. Opnieuw: zoek wel zoveel mogelijk naar
alternatieven en gebruik niet meer water dan strikt noodzakelijk. Verspilling is en blijft uit den boze.
Vijvers, fonteinen en speelfonteinen
Q: Mag je je vijver vullen als je merkt dat er voor de vissen een te laag waterdebiet is?
A: Ja, dat mag zij het enkel tussen 20u en 8u en uitsluitend met regen- of grondwater. Maar, verspil
geen water en ga er uiterst zuinig en functioneel mee om. Vul het water best enkel bij als het niet anders
kan.
Q: Fonteinen mogen niet bevoorraad worden. Begrijpelijk dat dit voor sierfonteinen geldt, maar
is dit ook van toepassingen voor fonteinen die voor verkoeling zorgen?
A: Functionele (speel)fonteinen die voor verkoeling zorgen zoals bv. in Park Spoor Noord, marktpleinen
van sommige gemeenten mogen worden bijgevuld, zelfs met leidingwater omdat dit noodzakelijk is voor
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de gezondheid en veiligheid in het bijzonder van vaak jonge kinderen. Dit type fonteinen mag
operationeel blijven. Zij dienen immers voor verkoeling en zijn dus erg functioneel in tijden van grote
hitte. Sierfonteinen die rechtstreeks werken op leidingwater, werden inmiddels afgesloten of moeten
met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Dergelijke fonteinen zullen na 1 of 2 dagen automatisch
droogstaan.

Reinigen straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
Q: Is machinaal vegen toegestaan voor het reinigen van straten?
A: Het met water reinigen van straten is verboden tussen 8u en 20u. Met het oog op de leefbaarheid
van het openbaar domein is het specifiek en gericht inzetten van regen – of pompwater voor reiniging
tijdens of na concrete activiteiten op de weg (markt, braderij,...) toegestaan. Gebruik steeds en rationeel
regen- of grondwater en reinig zo mogelijk tussen 20u en 8u.
Q: Is het verboden om een privé tuinterras af te spuiten/reinigen? Er staat in het besluit enkel
straten en voetpaden.
A: Nee, dit is niet verboden als het gebeurt met regen- en grondwater tussen 20u en 8u.
Velden, binnenplaatsen, grasperken, tuinen, moestuinen en volkstuinen en landbouw
Q: Wat mag (niet) in een particuliere moestuin?
A: Voor moes- en volkstuinen geldt hetzelfde als voor de normale land- en tuinbouwactiviteit: gebruik
van water, zelfs van leidingwater is toegestaan, in het bijzonder wanneer dit nodig is voor de veiligheid,
gezondheid van mens (en dier). Gieten is beter, want zuiniger dan sproeien en giet of sproei de moesof volkstuin bij voorkeur tussen 20u en 8u, doe het zo rationeel en functioneel mogelijk en gebruik zo
mogelijk regen- en/of grondwater.
Q: Mag ik planten nog handmatig met de gieter water geven?
A: Ja, planten gieten mag. Zolang u erover waakt om spaarzaam en gericht met het regenwater om te
gaan en niet onnodig water verspilt. Doe het best tussen 20u en voor 8u en gebruik niet meer water
dan strikt noodzakelijk en gebruik het creatief.
Q: Mogen boeren hun akkers overdag beregenen?
A: Wanneer kan worden aangetoond dat beregening overdag in het raam van normale land- en/of
tuinbouwactiviteiten absoluut noodzakelijk is om gewassen niet verloren te laten gaan die al enige tijd
beregend worden, blijft dit uitzonderlijk toegestaan. Het gebeurt bij voorkeur tussen 20u en voor 8u,
niet meer dan strikt noodzakelijk en met een minimum aan water om verspilling tegen te gaan.
Beregening is enkel toegestaan met regen- of grondwater.
Daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
Q: Mogen sportterreinen besproeid worden met het oog om de risico’s op blessures bij de
spelers te verkleinen? (Hockey, voetbal, tennis, paardensport,...)
A: Gelet op de veiligheid en het welzijn van sporters, m.n. om blessures en letsels te vermijden is het
toegestaan om sportterreinen (hockey, voetbal, tennis,paardensport...) te besproeien. Gebruik enkel
regen- en grondwater, indien voor handen. En doe het tussen 20u en 8u. Gebruik niet meer water dan
strikt noodzakelijk en maak gebruik van niet meer velden dan strikt noodzakelijk. In uiterst uitzonderlijke
en te motiveren gevallen en wanneer wordt aangetoond dat een redelijk alternatief absoluut uitgesloten
is, is beregening van een terrein kort voor het bespelen ervan zeer uitzonderlijk toegelaten. Dit moet
uitdrukkelijk en vooraf worden gemotiveerd. Ook hier: enkel het gebruik van regen- en pompwater is
toegestaan. Meer velden dan strikt noodzakelijk besproeien kort voor de wedstrijd doorstaat de
evenredigheidstoets niet.
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Q: Geldt het sproeiverbod ook voor golfterreinen? Op een golfbaan zijn de "greens" ( het korts
gemaaide gras waarop de vlag staat) van vitaal belang voor het spel. Zij moeten dus besproeid
worden.
A: Voor de greens is het toegestaan om deze te besproeien tussen 20:00u en 8:00u met regen- of
grondwater. Als steeds, beregen niet meer dan nodig en spring zeer spaarzaam om met water.
Productieproces en bedrijfsactiviteit
Q: Ik ben ruitenwasser en werk met osmosewater dat ik tank bij mijn leverancier. Is dit toegelaten
en mag ik dus bij mijn klanten de ruiten blijven wassen?
A: Ja dat kan. U maakt al een bewuste keuze op het vlak van watertype. U kan uw beroepsactiviteiten
gewoon verderzetten.
Q: Ik ben horeca-uitbater en heb een koffiehuis met een gezellig terras waarop heel wat fraaie
planten staan. Mag ik die nog water geven? Als ik dat niet doe wordt het een dorre boel en blijven
de klanten weg, het is tenslotte mijn broodwinning.
A: Het begieten van planten en bloemen is steeds toegestaan tussen 20u en 8u. U mag dus uw planten
blijven begieten. Trouwens beter gieten dan sproeien. Gieten is het gericht en punctueel water geven
aan planten en bloemen.
Q: Volgende week starten er geplande afbraakwerken na het bouwverlof. Die werken zullen met
heel wat stofontwikkeling gepaard gaan waarvoor een vernevelkanon zal worden ingeschakeld.
Is het sproeiverbod ook van toepassing voor deze werken?
A: Gebruik van water om stof neer te slagen, maakt deel uit van het reguliere productieproces en is
bijgevolg toegestaan. Gebruik wel enkel grond- of regenwater.
Q: Asfalteren gaat ook gepaard met besproeien (omdat de asfalt anders te snel hard wordt). Mag
dit?
A: Gebruik van water voor asfalteren maakt deel uit van het reguliere productieproces en is bijgevolg
toegestaan. Gebruik, indien mogelijk, wel enkel grond- of regenwater.
Q: Ik stel vast dat op verschillende bouwwerven water wordt weggepompt. Is dit toegestaan?
A: Het wegpompen van grondwater is essentieel om geen schade aan de bouwwerken te veroorzaken.
Het is dus toegelaten. Het is aangewezen om dit water in de mate van het mogelijke op te vangen met
het oog op nuttige toepassingen, waardoor geen water verspild wordt. Maak indien mogelijk afspraken
met de aannemer van afbraakwerken zodat hij gebruik kan maken van het opgepompte grondwater
voor de noodzakelijke verneveling.
Landbouwers:
Q: Mogen landbouwers die hun akkers en gewassen in het kader van de normale bedrijfsvoering
noodzakelijk
moeten
besproeien,
dit
overdag
doen?
A: Wanneer de noodzaak ervan uitdrukkelijk en gemotiveerd wordt aangetoond, en geen andere
redelijke alternatieven met hetzelfde doel beschikbaar zijn, is dit zeer uitzonderlijk toegestaan, zij het
enkel met met grond- of regenwater. Beregen niet langer dan strikt noodzakelijk en gebruik er niet meer
water voor dan nodig. Dit alles vloeit voort uit artikel 2, alinea 2 van het politiebesluit.
Q: Mogen landbouwers die hun akkers en gewassen in het kader van de normale bedrijfsvoering
noodzakelijk moeten besproeien, dit met leidngwater doen?
A: De uitzondering om voor het beregenen of besproeien overdag of ‘s nachts leidingwater te gebruiken
gaat hier niet op. Leidingwater kan enkel en alleen aangewend worden als het strikt noodzakelijk is
voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Leidingwater gebruiken voor besproeiing valt ook
niet onder ‘normale bedrijfsvoering’. In normaie omstandigheden sproeien of beregenen landbouwers
immers niet met leidingwater, en bijgevolg is dut dus geen ‘normale bedrijfsvoering’.
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Besturen
Q: Is het toegestaan om recent aangeplante bomen (najaar 2017 en voorjaar 2018) of
bloemaanplantingen (perken, korven, torens, potten,...) te gieten.
A: Ja, het gieten (gericht water geven) van bomen en bloemaanplantingen is toegestaan. Besproeien
is enkel toegestaan tussen 20u en 8u. Gebruik steeds regen- en grondwater, geen leidingwater.
Q: Mogen bluswaterbekkens aangevuld worden? Zo nee, wat met bluswaterbekkens met vis in?
A: Wanneer het water in bluswaterbekkens laagt lijkt te staan, win dan advies in van de brandweer. Als
de brandweer van oordeel is dat het bijvullen van deze bekkens noodzakelijk is, is dit uiteraard
toegestaan. Zij het enkel met regen en grondwater en tussen 20u en 8 u.

Gevangenissen:
Q: Mag er een watergordijn opgesteld worden op de binnenplaats (wandeling) van
gevangenissen om de gedetineerden verkoeling te bieden?
A: Dit is niet enkel mogelijk, maar zelfs aangewezen. Deze maatregel is bijzonder nuttig zo niet
noodzakelijk voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid van mensen.

Strafmaat
Q: Welke straf kan worden opgelegd wanneer een overtreding van politiebesluit wordt
vastgesteld?
A: We hopen en rekenen dat niet of zo weinig mogelijk zal moeten worden opgetreden op basis van
het besluit. In elk geval zal de politie in eerste instantie sensibiliseren en mensen aanmanen om zich te
conformeren aan het besluit. Als stok achter de deur, en voor het geval van moedwillige verderzetting
van de verboden activiteit wordt evenwel in de mogelijkheid voorzien om straffen op te leggen.
Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en
met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen. Deze bedragen worden
vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de
strafrechtelijke geldboeten. Het parket heeft alvast laten weten dat het wel degelijk het gepaste gevolg
zal geven aan de vastgestelde overtredingen.
Q: Wat moet ik doen wanneer ik een andere burger water zie verspillen? Moet ik dit aangeven
bij de politie?
A: Probeer deze persoon in eerste instantie op een zeer vriendelijke en hoffelijke manier aan te spreken
op zijn/haar gedrag en vraag hem/haar om te stoppen met het verboden gebruik c.q. de verspilling van
water. Solidariteit is immers erg belangrijk. Enkel wanneer iedereen solidair is, zich aan het besluit
houdt en zo weinig mogelijk water gebruikt en er zeker geen verspilt, kunnen en zullen we over water
kunnen beschikken, ook wanneer de droogte nog een tijd aanhoudt.
Als dit niet lukt en de betrokkene systematisch en willens nillens water blijft verspillen en/of handelt in
strijd met het besluit, is het aangewezen om het aan de politie te melden. We zijn in geen geval uit op
een waterheksenjacht. Let op, sommige personen kunnen over de uitzonderlijke mogelijkheid
beschikken om ogenschijnlijk in strijd met het besluit – ook overdag- water te gebruiken, m.n. wanneer
zij hebben kunnen aantonen dat dit noodzakelijk is voor hun normale bedrijfsvoering en om
bovenmatige
schade
te
vermijden.
Schadevergoeding:
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Q: Is er een vergoeding voorzien voor eventuele schade aan planten, bloemen en grasvelden
door de hitte? Mijn verzekering heeft me reeds gemeld dat dit niet gedekt wordt.
A: Gelet op de aanpassingen van het besluit is de kans op schade klein. De maatregelen zijn
evenwichtig en genomen na afweging van alle legitieme belangen.De periode van extreme en
aanhoudende droogte is zeer uitzonderlijk en beschouwen we als een vorm van overmacht. De risico’s
op ernstige (r) schade als we geen maatregelen nemen, schatten we, net zoals de Vlaamse
Droogtecommissie veel hoger in.
Vullen regenput
Q: Mag ik leidingwater gebruiken om mijn regenput te vullen voor gebruik voor toiletten en
wasmachine?
A: Voor zover dit gebeurt en nodig is voor persoonlijke hygiëne is dit toegestaan. Regenputten die
gebruikt worden voor het besproeien van tuinen en gazons en andere hierboven vermelde acties die
moeten beperkt worden tot de uren tussen 20u en 8u, mogen niet worden gevuld met leidingwater.
Huisdieren
Q: Is het wassen van dieren met kraantjeswater nog toegestaan?
A: Welzijn van mens en dier staat in periodes van grote droogte centraal.Heel wat dieren wassen
zichzelf. Als uw huisdier een wasbeurt of verfrissingsbeurt nodig heeft gebruik dan een zo beperkt
mogelijke hoeveelheid regen- of grondwater en doe het zo mogelijk tussen 20u en 08u.

Zwemmen
Q: Als het zo warm is, mag er dan overal gezwommen worden?
A: Neen. Het is verboden in waterlopen te zwemmen, zowel in bevaarbare als
onbevaarbare waterlopen. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een
zwemverbod. Ten eerste omdat de waterkwaliteit niet kan gegarandeerd worden. Bij
warm weer zijn de risico’s bovendien nog groter. De eerste gevallen van botulisme zijn al
opgedoken. Ten tweede is er het risico op fysiek letsel en zelfs verdrinking. Voor meer info
over de vele risico’s, zie https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/zwem-duik-nietbevaarbare-waterlopen.
Hier (www.kwaliteitzwemwater.be) vind je een overzicht van plaatsen waar je wél veilig
kan zwemmen in open lucht. Ten slotte zijn er natuurlijk ook nog de openluchtzwembaden.
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