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Grachten 
 

Politiereglement

Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° gracht of grachtenstelsels: alle niet geclassificeerde waterlopen of 

verzameling van waterlopen of oppervlaktewateren al dan niet 
gelegen naast een weg of buurtweg, die gebruikt worden of nood-
zakelijk zijn voor de gecontroleerde afvoer van regenwater naar 
een geclassificeerde waterloop; 

2° geclassificeerde waterloop: waterloop die volgens de Vlaamse 
Hydrologische Atlas in een bepaalde categorie werd ingedeeld, 
zoals bepaald in de wet van 1967-12-28 op de onbevaarbare wa-
terlopen. 

 
Artikel 2. 
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen grachten: 
1° geheel of gedeeltelijk te dempen; 
2° geheel of gedeeltelijk te beschoeien met materialen die de 

infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken; 
3° geheel of gedeeltelijk te overwelven of in te buizen. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Het college van burgemeester en schepenen kan alleen een 
vergunning afleveren om strikt technische redenen. 
 
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan in de vergunning 
bijkomende voorwaarden opleggen. 
 
Artikel 4. 
De vergunning van het college van burgemeester en schepenen is ten 
voorlopige titel. 
Indien blijkt dat het openbaar belang of indien blijkt dat de werken 
nadelig zijn voor de waterhuishouding kan de vergunning ingetrokken 
worden en herstel van de oorspronkelijke toestand opgelegd worden. 
In geval van intrekking stelt het college van burgemeester en schepe-
nen een redelijke termijn vast binnen welke de aanpassingwerken of 
uitbraak voltooid moeten zijn. 
 

Artikel 5. 
Indien de aanpassingwerken of uitbraakwerken niet binnen de gestelde 
termijn zijn uitgevoerd, zal het college van burgemeester en schepe-
nen zelf deze noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de 
vergunninghouder. 
De kosten worden bij de vergunninghouder ingevorderd na voorleg-
ging van een eenvoudige kostenstaat van aannemers of werklieden, 
desgevallend gestaafd door facturen. 
 
Artikel 6. 
§ 1. De overtreders van de bepalingen van dit reglement worden 
bestraft met een administratieve geldboete van 150 euro tot 250 euro. 
Dezelfde straf geldt ook voor het niet naleven door de vergunning-
houder van de voorwaarden opgelegd in de vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
§ 2. De overtreders van artikel 545 van het Strafwetboek kunnen 
bestraft worden met een administratieve geldboete van 150 euro tot 
250 euro. 
 
§ 3. De ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve 
geldboete biedt de overtreder de mogelijkheid om binnen een redelijke 
termijn de gracht in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen of de 
bijkomende voorwaarden opgelegd in de vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen na te leven. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door een aanplakbrief. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
De paragrafen 2 en 3 van artikel 6 treden in werking wanneer de wet 
van 2004-06-17 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, in werking 
treedt. 
 
Artikel 8. 
[…] 
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