
Aanvragen vergunning watercaptatie met printscreens 

Een aanvraag omvat 7 stappen. 
Onze aanvragen zijn gebouwd als Dynamic Forms. 

 
Stap 1: Gegevens aanvrager 

• Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag staan ze 
ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar. 

• (Feitelijke) vereniging: Een (feitelijke) vereniging is in het Belgisch recht een vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. 
Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een 
voorbeeld is een oudercomité, visclub… Laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag niet doet in 
naam van een (feitelijke) vereniging. Als u ‘ja’ aanduidt, dan verschijnt een veld om de naam 
van de vereniging in te vullen. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 

 
 
 
Stap 2: Omschrijving: 

• We vragen een omschrijving waarvoor het gecapteerde water zal worden gebruikt. 

• We vragen om aan te geven in welke doelgroep de captatie kan worden ingedeeld. 



• We vragen ook om een referentie in te vullen. Dit is niet verplicht. De referentie wordt ook in 
het overzicht van ‘Mijn aanvragen in behandeling’ en ‘Mijn behandelde aanvragen’ 
opgenomen. Als geen referentie is ingevuld, wordt het dossier-id overgenomen. 

• We vragen naar de startdatum voor de captatie, een einddatum is niet altijd nodig bvb. 
indien het om een langlopende vergunning gaat (vaak betreft het dan een vaste installatie, 
zie verder). 

o U kan geen datum in het verleden kiezen als startdatum 

• Indien de aanvraag gebeurt als gemachtigde voor een bedrijf, overheid, instelling,… met KBO 
nummer, dan wordt hier ook gevraagd of er een exploitatieadres is en moet dat adres hier 
worden ingegeven. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 

 
 
Stap3: Gegevens installatie 

• We vragen of het een mobiele of vaste installatie betreft.  
o Bij een vaste installatie vragen we ook of er een debietmeetsysteem is. 
o We vragen bij een vaste installatie ook twee extra velden in te vullen: ‘hoogte 

onderkant watervang (mTAW)’ en ‘diameter van de watervang (m)’. 

• Indien u gebruik maakt van een debietmeetsysteem 
o kiest u ‘ja’ bij de vraag of u een debietmeetsysteem gebruikt en dan vragen we naar 

2 bijlagen: een technische beschrijving van de watervanginrichting en 
detailbeschrijving van het debietmeetsysteem. 

o Is er geen debietmeetsysteem, vragen we als bijlage een gedetailleerde raming van 
de geraamde captatiehoeveelheid. 

• We vragen ook of er al dan niet gecapteerd water wordt teruggestort. Is dit het geval, dan 
kan u uit de selectielijst kiezen voor ‘volledig’ of ‘gedeeltelijk’. We vragen dan naar de 
omgevings- (of milieu-) vergunning, een raming en verantwoording van de raming. 

o Indien er een omgevingsvergunning (of milieuvergunning) is, vragen we deze op te 
laden als bijlage. 



o We vragen ook een raming van de te capteren hoeveelheid water die wordt 
teruggestort en een verantwoording van de raming. 

o Ook een verantwoording van de te capteren hoeveelheid wordt gevraagd. 
o We vragen ook een maximaal debiet per uur en dag (uitgedrukt in m³/uur en 

m³/dag). 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 

 
 
Indien vaste installatie wordt gekozen: 
 

 
 
Indien terugstorten ‘volledig’ of ‘gedeeltelijk’ wordt gekozen bij een vaste installatie: 



 

 
          
Stap 4: Gegevens locatie 

• Er wordt gevraagd een waterweg te selecteren uit de selectielijst. 

• Vervolgens vragen we of de aanvrager aangelande is (zie het FAQ-item over 'aangelanden') 
o Standaard staat er ‘nee’ en moet de aanvrager een vast watercaptatiepunt kiezen uit 

te selectielijst. Is de selectielijst leeg, dan is er op die waterweg geen vast 
watercaptatiepunt en moet een andere locatie worden gekozen. 

o Wordt ‘ja’ aangeklikt, dan wordt gevraagd voor de locatie het adres of 
perceelsgegevens op te geven en een plan met de ligging op te laden (verplichte 
bijlage). 

o Opmerking: Indien u de aanvraag doet voor een vaste installatie, moet u hier ook 
aangeven dat u aangelande bent voorlopig. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

https://www.vlaamsewaterweg.be/faq


 
Indien men aangelande is: 

 
 
Stap 5: Bijlagen en aanvullende info 

• Hier kunnen verschillende bijlagen worden opgeladen en kan bijkomende info worden 
ingevuld betreffende de aanvraag. 

o De eerste bijlage ‘een detailbeschrijving van de debietberekening’ is verplicht. Deze 
is bedoeld voor bij het terugstorten en wordt niet meer verplicht gezet bij een 
volgende release (na maart). 

o We raden aan indien een ontwerpplan en/of uitvoeringsplan van het 
debietmeetsysteem beschikbaar is, dit ook op te laden. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap.   



 

 
 
Stap 6: Voorwaarden en akkoord 

• In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om 
hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met de 
algemene voorwaarden’. Dit is nodig om verder te kunnen gaan met de aanvraag. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 



 

 
 
Stap 7: Bevestigen en indienen 

• In deze stap vind u een overzicht van de ingevulde gegevens per stap terug. Deze zijn hier 
niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de bollen 
te klikken. Door erover te bewegen met de muis wordt de titel van de stap zichtbaar.  

• Opgelet: Gaat u terug naar een vorige stap om iets te wijzigen, bvb. terug naar stap 3, dan 
moeten alle stappen nadien herbevestigd worden. De gegevens blijven wel ingevuld staan. 

• Klik op ‘bevestigen’ om de aanvraag in te dienen. U ontvangt een melding dat de aanvraag 
goed is ontvangen. Na enkele seconden is uw aanvraag te zien bij ‘Mijn aanvragen in 
behandeling’. 

 

“Hier vind je een overzicht van alle ingevulde gegevens en opgeladen bijlagen” 

 


