
   

 

 

 

 

MELDINGSFORMULIER 
 

Watercaptatie uit de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv van 
minder dan 500 m³ per jaar 

 

 1. Gegevens van de aanvrager 

 

1. In welke hoedanigheid vult u het formulier in? 
 Natuurlijke persoon. Ga naar vraag 2. 

 Rechtspersoon. Ga naar vraag 3. 

 
2. Vul uw gegevens van natuurlijke persoon in. 

voor- en achternaam        

straat en nummer        

postnummer en gemeente        

telefoonnummer        

gsm-nummer        

e-mailadres        

   
3. Vul de gegevens van de rechtspersoon in. 
Bij het adres vermeldt u het adres van de maatschappelijke zetel.  

naam        

straat en nummer        

postnummer en gemeente        

ondernemingsnummer       

   
 

contactpersoon        

functie        

telefoonnummer        

e-mailadres        

 

  

 2. Gegevens over de captatie 



   

 

4. Omschrijf waarvoor het gecapteerde water wordt gebruikt 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Raming van de te capteren hoeveelheid (in m³/jaar) 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Locatie van de captatie 
Aangelanden kunnen water capteren van op hun eigen perceel. In dit geval geeft u het adres op, duidt de locatie aan op een 
kaart en licht u toe waar de captatie-installatie zich zal bevinden. Gelieve ook aan te geven of het om een tijdelijke of 
permanente installatie gaat. 
Niet-aangelanden kiezen een locatie uit de door De Vlaamse Waterweg nv gedefinieerde locaties voor watercaptaties van 
minder dan 500 m³ per jaar. Het overzicht van de gedefinieerde locatiecaptaties vindt u via XXX 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Met opmerkingen [KG1]: Link naar website nog plaatsen 



   

 3. Algemene Voorwaarden watercaptaties van minder dan 500 m³ per jaar 
 

1. Het volume gecapteerde water mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 500 m³ ; 
 

2. De watercaptaties mogen enkel gebeuren op de locaties die De Vlaamse Waterweg nv 
hiervoor voorziet, met uitzondering van aangelanden; 

 
3. Het rijden op de jaagpaden met gemotoriseerde voertuigen is niet toegestaan. Op de zachte 

gelijkgrondse bermen mogen onder geen beding voertuigen gestationeerd worden; 
 

4. Er mag geen schade worden toegebracht aan de oevers of installaties van de 
waterwegbeheerder; 

 
5. De jaagpadgebruikers, toelatinghouders, hulpdiensten en dienstvoertuigen van de 

domeinbeheerder mogen niet gehinderd worden; 
 

6. De capteerder moet zich gedragen naar de bepalingen van de vigerende wetten en 
reglementen, onder andere inzake politie, weg- en scheepvaartverkeer, milieu en ruimtelijke 
ordening; 

 
7. De scheepvaart mag niet gehinderd worden; 

 
8. Er mag enkel water gecapteerd worden op vaste plaatsen. Een oplijsting van deze locaties 

kan u terugvinden op onze website. 
 

9. De capteerder is geheel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk, zowel tegenover de 
waterwegbeheerder als tegenover derden, voor elke vorm van schade of ongevallen die uit 
deze captaties zouden kunnen voortspruiten. In geen geval en onder geen enkel 
voorwendsel kan de capteerder aanspraak maken op schadeloosstelling vanwege de 
waterwegbeheerder; 

 
10. De waterwegbeheerder kan bij langdurige droogte of bij te laag waterpeil of om andere 

redenen bijkomende voorwaarden opleggen en/of de captatie tijdelijk schorsen. Deze 
schorsing kan geen aanleiding geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding van de 
waterwegbeheerder; 

 
11. De waterwegbeheerder behoudt het recht om tijdens eventuele calamiteiten te beschikken 

over het gewestdomein dat in gebruik wordt genomen door de capteerder; 
 

12. De capteerder moet de nodige signalisatie aanbrengen om een maximale veiligheid van het 
wegverkeer te waarborgen. De capteerder moet zich steeds schikken naar de aanbevelingen 
van de politie- en gemeentediensten; 

 
13. Het opgepompte water mag niet terug geloosd worden in de waterweg; 

 

14. Het is verboden eventueel gebruikte watertanks schoon te maken of te spoelen met 
gecapteerd water; 

 
15. De capteerder neemt alle maatregelen die nodig zijn om milieuschade die zou kunnen 

ontstaan door zijn activiteiten uitgeoefend in het kader van deze captaties te voorkomen. Hij 



   

verbindt zich ertoe ieder incident waarbij bodem- en/of waterverontreiniging ontstaat 
onmiddellijk te melden aan het RIS, op het nummer 0800 30 440 of e-
mail: ris.evergem@vlaamsewaterweg.be of ris.hasselt@vlaamsewaterweg.be; 

 
16. De capteerder is ertoe gehouden alle nodige voorzorgen te nemen om te voorzien in eigen 

veiligheid en in die van derden; 
 

17. De capteerder moet zich bij de bevoegde besturen voorzien van andere nodige 
vergunningen; 

 
18. De waterwegbeheerder is in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

gecapteerde water. Informatie over de waterkwaliteit van het waterwegennetwerk in 
Vlaanderen is terug te vinden op de website https://www.vmm.be/data/waterkwaliteit; 

 
19. De capteerder moet deze melding minimaal 2 werkdagen voor de eerste captatie doorsturen 

naar info@vlaamsewaterweg.be . De melding moet desgevallend jaarlijks herhaald worden;   
 

20. De capteerder moet op eenvoudig verzoek van een bevoegd vertegenwoordiger van de 
waterwegbeheerder het bewijs van zijn melding en/of ontvangstbevestiging kunnen 
voorleggen. 
 

21. De waterwegbeheerder kan bijzondere voorwaarden opleggen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldingsformulier opgemaakt door: 

Voor- en achternaam: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Te: ……………………………………………………………………      Op:  ... / … / 20… 

Handtekening:  

 

 

 

 

Gelieve deze aanvraag ingevuld en ondertekend te sturen naar info@vlaamsewaterweg.be.  


