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Watertoets en informatieplicht

2003: introductie watertoets nieuw instrument (decreet Integraal Waterbeleid)

instrument om de impact van een vergunning, plan of programma op het 
watersysteem in te schatten

2006: inwerkingtreding watertoets (UB Watertoets)

2013: invoering informatieplicht (n.a.v. zware overstromingen van nov. 2010)

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor:

uitrol en ondersteuning van regelgeving watertoets en informatieplicht (o.a. via 
richtlijnen, watertoetsinstrument …)

permanente optimalisatie en actualisatie watertoets en informatieplicht

via bevragingen/evaluaties

via studiedagen (bijvoorbeeld workshops in 2021) 
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Aanpassingen watertoetsbesluit en informatieplicht

Doel: meer integrale en klimaatbestendige watertoets

overstromingsrisico wijzigt o.m. door klimaatverandering 

aangepaste kansenkaarten overstromingen ihkv Europese Overstromingsrichtlijn > 
toevoeging van ≠ overstromingsbronnen en ≠ klimaatscenario’s

voorstel vanuit CIW om watertoetskaarten en kaarten informatieplicht af te 
stemmen op deze nieuwe kaarten

voorstellen overgemaakt aan kabinet

definitieve goedkeuring Vlaamse Regering: 25/11/2022

MB deskundigen goedgekeurd op 16/12/2022
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CIW

de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een 
overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus
die bij het waterbeleid betrokken zijn

deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het 
waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen

www.integraalwaterbeleid.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Samenstelling CIW

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/organisatievorm/samenstelling
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Opdrachten CIW

de taakstelling v/d 
CIW is opgenomen in 
het decreet Integraal 
Waterbeleid (art. 1.5.2.2 §2) 

en het 
Organisatiebesluit (art. 5 

en art. 6)

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/decreet-integraal-waterbeleid
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Organisatievorm CIW

strategische stuurgroep water

permanente coördinerende kerngroep

volgt de projectwerking en de platformwerking op

voert het overleg met het middenveld via de 
klankbordgroep

vertegenwoordiging alle CIW partners

projectgroepen

tijdelijke overlegstructuren

werken aan afgebakend project obv PID

samenstelling op maat

deelname kennisinstellingen/middenveldorganisaties 
projectafhankelijk

klankbordgroep

het periodieke overleg met de strategische adviesraden

platformwerking

autonoom

open samenwerking

samen brengen van kennis, creatieve ideeën, ervaring, 
expertise

continue groepen

adviesgroep droogte & adviesgroep watertoets

volgen specifieke doorlopende aspecten binnen de CIW-
werking op

beleid

gebiedsgerichte 
werking

overleg bekkensecretariaten

permanent

zorgt momenteel voor doorstroming beleidsniveau naar 
gebiedsgerichte en omgekeerd

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/organisatievorm/organisatievorm/projectgroepen
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Website watertoets

www.watertoets.be = centrale website voor alle informatie over de watertoets 
en het watertoetsinstrument

Jan. ’23: nieuwe instructiefilmpjes ter beschikking over de nieuwe procedures en 
nieuwe kaarten

http://www.watertoets.be/
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Programma informatiesessie

• presentatie nieuwe overstromingskaarten 

• presentatie watertoetsprocedure

• presentatie vernieuwde informatieplicht 

Presentaties en FAQ’s worden na afloop van infosessies beschikbaar gesteld aan 
deelnemers.


