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VERGUNNING 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
ARO-Beheer-14-1-00000 
 
Namens de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. 
 
Gelet op het decreet van 21 december 1990, houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen 
tot begeleiding van de begroting 1991, inzonderheid op de artikelen 80 tot en met 89, wat de watervangen 
betreft, gewijzigd door het decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2008. 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 3 mei 1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor 
het capteren van water uit de in het Vlaamse Gewest  gelegen bevaarbare waterwegen, gewijzigd door het 
Besluit van 21 april 1993 en het Besluit van 10 november 2006, hierna genoemd het besluit; 
 
Gelet op de aanvraag dd.   XXX   Ingediend door XXXXXX 
 
tot het bekomen van een vergunning voor een watervang. 
 
Gelet op het (de) verslag(en) dd.     XXXXX      van   XXXXX      , belast met de goedkeuring van de technische 
bescheiden en gegevens. 
 
Overwegende dat de watercaptatie gebeurt XXXX 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1.- De aangevraagde vergunning wordt vanaf 1 januari 201 xxx   voor 201 xxx  verleend aan xxxxx 
 
hierna vergunninghouder genoemd, voor het capteren van water uit XXXXX 
te     XXXX                 en voor het terugstorten van water in   XXXX                 te XXXX 
 
Artikel 2.- De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden : 
 
§1 - Algemene voorwaarden 
 
1. De vergunning voor een watervang kan mits motivering door de vergunningverlenende overheid te allen 

tijde in het belang van de waterweg geheel of ten dele ingetrokken, geschorst of gewijzigd worden zonder 
dat de vergunninghouder enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling. 
 

2. De vergunninghouder kan nooit zakelijke rechten op het openbaar domein verwerven, noch van andere 
rechten genieten dan deze die uitdrukkelijk in de vergunning worden omschreven. 



 
3. a.  De aanvrager voor een nieuw te bouwen watervangconstructie mag de werken slechts aanvatten na 

ontvangst van de vergunning. De werken dienen te worden voltooid binnen de termijn die eventueel door 
de vergunningverlenende overheid wordt opgelegd. 
 
b. De toegelaten werken worden uitgevoerd onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van 
de vergunninghouder, volgens de regels der kunst, en overeenkomstig de goedgekeurde plannen. In het 
voorkomend geval zal rekening worden gehouden met de door de vergunningverlenende overheid ter 
plaatse gegeven aanduidingen. 
 
c. Naargelang van de vordering van de werken, dienen de afgravingen en holten zo snel mogelijk te worden 
opgevuld. Onmiddellijk na het beëindigen van de werken moeten de ophogingen van alle aard, zowel op het 
terrein als in de waterweg, worden weggenomen, en dienen de oorspronkelijke profielen in hun vroegere 
staat hersteld te worden. 
 
d. De vergunninghouder moet te allen tijde de passende maatregelen nemen ter vrijwaring van de 
openbare veiligheid en de veiligheid van de scheepvaart. Hij mag de scheepvaart nooit belemmeren. Deze 
verplichting blijft ook na de voltooiing van de werken gelden. Indien nodig zullen de werken 's nachts 
verlicht en bewaakt worden op kosten van de vergunninghouder. 
 
e. De vergunninghouder mag zonder voorafgaande toestemming van de vergunningverlenende overheid 
aan de toegelaten werken geen enkele wijziging brengen. 
 

4. De vergunninghouder moet zich gedragen naar de bestaande wetten en reglementen van politie en 
scheepvaart. 
 

5. De rechten inzake de erfdienstbaarheid van het jaagpad blijven aan de vergunningverlenende overheid 
voorbehouden. 
 

6. Bij het in gebreke blijven na aangetekende aanmaning, en in dringende gevallen, kan de 
vergunningverlenende overheid ambtshalve maatregelen treffen om de uitvoering te verzekeren van de in 
vergunning vermelde voorwaarden en bepalingen, en dit op kosten en risico van de vergunninghouder. 
 

7. De vergunninghouder is verantwoordelijk, zowel tegenover derden als tegenover de vergunningverlenende 
overheid, voor alle verliezen, schade, ongevallen of nadeel die kunnen voortspruiten uit het gebruik van de 
vergunning. Hij verzaakt in dit verband duidelijk aan alle verhaal tegenover de vergunningverlenende 
overheid en zal deze tegen alle aanspraken van derden vrijwaren. 
 

8. Ten behoeve van de exploitatie van de waterweg moet aan de personeelsleden van de 
vergunningverlenende overheid te allen tijde toegang worden verleend tot het openbaar domein, dat de 
vergunninghouder in gebruik krijgt. 
 

9. De vergunninghouder is ertoe gehouden alle belasting, aanslagen en/of taksen te betalen, die ten voordele 
van de openbare besturen op het terrein dat hij in gebruik heeft, geheven worden. 
 

10. De vergunninghouder mag op generlei wijze de bij de vergunning verleende rechten op ingebruikneming 
geheel of ten dele afstaan aan of delen met derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
vergunningverlenende overheid. 
 

11. Al de bepalingen en voorwaarden die de vergunning behelzen, zijn uitvoerbaar lastens de 
vertegenwoordigers of rechtsopvolgers van de vergunninghouder. 
 

12. Wanneer de vergunning om welke reden ook eindigt, dient de vergunninghouder het openbaar domein in 



zijn oorspronkelijke staat opnieuw ter beschikking te stellen van de vergunningverlenende overheid. Indien 
dit niet het geval is, zal daartoe ambtshalve worden overgegaan op kosten van de vergunninghouder, die in 
dat geval ook onherroepelijk afstand doet van alle rechten op de achtergelaten constructies, materialen en 
beplantingen, dit in het voordeel van de vergunningverlenende overheid. 
 

13. Wanneer de vergunninghouder binnen het jaar geen gebruik maakt van de vergunning mag de 
vergunningverlenende overheid de vergunningaanvraag als vervallen beschouwen. 
 

14. De vergunninghouder dient rekening te houden met de bestaande en toekomstige erfdienstbaarheden van 
openbaar nut, die het openbaar domein, dat hij in gebruik heeft, bezwaren en hij dient de uitoefening ervan 
ongehinderd te laten geschieden. 
 

15. Bij elke vergunning kunnen door de vergunningverlenende overheid bijzondere voorwaarden worden 
opgelegd, al naargelang van de plaatselijke toestand en de specifieke noodwendigheden. 
 

16. Het maximum toegelaten gewicht en het maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 
respectievelijk 5 ton en 30 km/uur, vastgelegd in artikel 93 van Het Algemeen Regelement der 
Scheepvaartwegen van het Koninkrijk. 
 

17. Waterparagraaf  
Voor alle activiteiten waarvoor de meldingsplichtige van andere bevoegde overheden een vergunning 
moet verkrijgen zal het uitvoeringsbesluit Watertoets toegepast worden. 
 

18. De aanwezigheid van een elektrische leiding(en) en waterslang op het openbaar domein zijn enkel 
toegestaan onder permanent toezicht van de vergunninghouder en tijdens de korte duur van de captatie. 
Na elke captatie worden alle materialen onmiddellijk en zorgvuldig verwijderd.  
 

19. Beschadigingen van de wegverhardingen dienen onmiddellijk door de vergunninghouder te worden 
hersteld tot voldoening van onze vennootschap.  
 

20. De vergunninghouder staat in voor het opruimen van alle afval. 
 

21. Door het aanvragen van deze vergunning geeft u tevens uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming om 
deze persoonsgegevens aan te wenden voor de uitvoering van de vergunning. Deze gegevens zullen enkel 
gebruikt worden voor bepaalde meldingen zoals de verontreiniging van het water, captatieverboden, .. 

 

§ 2 - Bijzondere voorwaarden 
 
A. Praktische voorwaarden 

 
1. De beheerder van de waterloop gaat ervan uit dat alle aanhorigheden van de waterweg in goede staat 

verkeren. Wanneer de vergunninghouder hier niet mee akkoord gaat, dient hij tenminste 8 dagen voor de 
aanvang van het werk een plaatsbeschrijving op tegenspraak op te stellen van de zone der 
werkzaamheden.  
 

2. De ambtenaren van De Vlaamse Waterweg mogen te allen tijde de inrichtingen die op de eigendom van de 
vergunninghouder zijn opgericht, nazien.  
 

3. Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door kabels, leidingen, funderingen,… (morfologische 
wijzigingen veroorzaakt door deze onnatuurlijke voorwerpen) worden verhaald op de vergunninghouder. 
 



4. De vergunninghouder moet de nodige maatregelen treffen om de infrastructuur te beschermen tegen 
eventuele beschadigingen. De vergunninghouder heeft geen verhaal tegen DVW ingeval de in onderhavige 
vergunning toegelaten constructie in het domeingoed zou beschadigd worden door een oorzaak toe te 
schrijven aan het beheer, exploitatie of het onderhoud van de waterweg, behoudens in geval van opzet. 
 

5. Elke verandering aan de constructie moet voorafgaandelijk aan De Vlaamse Waterweg voorgelegd worden 
en mag slechts uitgevoerd worden na diens goedkeuring. 
 

6. Het algemeen belang van de scheepvaart in de maritieme toegangswegen primeert. 
 

7. De vergunninghouder staat in voor het opruimen van afval en zwerfvuil ten gevolge van de 
werkzaamheden. 
 

8. Indien de vergunninghouder de toegelaten werken laat uitvoeren door derden staat hij in voor de 
kennisgeving van alle voorwaarden aan deze uitvoerder en voor de controle op de goede uitvoering ervan. 

 

B. Technische voorwaarden  
 

1. De afvoerbuis mag geen uitsprong maken op het talud van de rivier en het uiteinde van de buis zal gevat 
worden in een blok metselwerk of beton.  
 

2. De afvoerbuis mag enkel dienen tot het afvoeren en aanzuigen van water ter bediening van de technische 
installatie.   
 

3. De afvoerleiding is aan de rivierzijde voorzien van een degelijk sluitende terugslagklep zodat insijpelen 
voorkomen wordt. 
 

4. Indien de lozingsbuis niet meer gebruikt wordt dient zeer vakkundig en volledig verwijderd te worden, 
zodat er geen lozing meer kan plaatsvinden.  
 

5. De vergunninghouder staat in voor het onderhoud van de installatie, inclusief de afvoerbuis. 
  

6. De lozingsleiding dient beschermd te worden en voorzien te worden van een overrijdbare constructie 
(zoals voorzien op de uitvoeringsplannen) zodat de doorgang ten allen tijde gegarandeerd is voor de 
bevoegde diensten van DVW. 
 

7. De vergunninghouder voorziet zelf alle opzoekingswerk inzake de aanwezigheid (en voor het exact 
lokaliseren) van ondergrondse leidingen en zal de nodige initiatieven nemen om leidingen van andere 
vergunninghouders te vrijwaren. De vergunninghouder dient rekening te houden met de 
gedoogzaamheden die volgen uit door De Vlaamse Waterweg aan derden afgeleverde vergunningen voor 
het plaatsen van leidingen, kabels, afvoerbuizen, enz. De vergunninghouder dient zonder beperkingen de 
plaats in te nemen van de vergunningverlenende overheid bij alle vervolgingen dienaangaande. De 
vergunninghouder moet voldoen aan de verplichtingen van het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP, 
bereikbaar via www.klip.be) en het Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM, bereikbaar via www.klim-
cicc.be).  
 

8. Tijdens de uitvoering van de werken dient de nodige signalisatie te worden voorzien overeenkomstig de 
voorschriften nopens de algemene omzendbrief over de wegsignalisatie.  
 

9. De vergunninghouder vraagt advies aan welke signalisatie moet worden geplaatst om de lozingsleiding te 
signaleren (baken).  De vergunninghouder zal dit advies ter kennis geven aan De Vlaamse Waterweg. 

 
 

http://www.klip.be/
http://www.klim-cicc.be/
http://www.klim-cicc.be/


C. Constructie 
 
I. Watervang 
 
1. Het is de vergunninghouder toegelaten een watervang te bouwen langs de XXXX oever van het XXXX             

aan afstandspunt   XXXX    op het grondgebied van de gemeente   XXXX       overeenkomstig bijgaand 
goedgekeurd plan. 
 

2. De maximum hoeveelheid te capteren water mag de  XXXXX  m3/dag niet overschrijden en 
wordt gebruikt voor  
 

3. De watervang bestaat uit een aanvoerbuis van   XXX      m buitendoormeter waarvan de onderkant gelegd 
wordt op de hoogte   XXX   mTAW, hetzij    XXXX m onder het normale TAW. 
De buis mag aan de kanaalzijde geen hinder voor de scheepvaart vormen. De opening aan de kanaalzijde 
moet voorzien zijn van een ijzeren rooster dat stevig bevestigd wordt en waarvan de mazen niet meer dan 1 
cm zijde mogen hebben. In uitzonderlijke gevallen kan men, mits goedkeuring van de waterwegbeheerder, 
de maaswijdte vergroten.  

 
4. De constructie van de watervang dient uitgevoerd te worden conform de plannen. 

 
5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het volledige onderhoud én in goede staat houden van de 

volledige oever vanaf X,XX m TAW (= 1m onder het normale waterpeil van X,XXm TAW) tot aan het 
maaiveld (=kruin van de oever) en dit tot 5m op- en afwaarts van de respectievelijk vergunde constructie. 
Men dient de taluds in goede staat te onderhouden en onmiddellijk te herstellen op eenvoudig verzoek 
van de vergunningverlener 

 
II. Waterlozing 
 
1. Het is de vergunninghouder toegelaten een waterlozing te bouwen langs de    XXXX oever van het  XXX      

aan afstandspunt   XXXX    op het grondgebied van de gemeente   XXXX       overeenkomstig bijgaand 
goedgekeurd plan. 
 

2. De afvoerbuis met een doormeter van    XXXX    mondt uit op peil   XXX  , hetzij  XXX        m boven de normale 
waterstand van het kanaal . De buis mag aan de kanaalzijde geen hinder voor de scheepvaart vormen. De 
opening aan de kanaalzijde dient te worden voorzien van een ijzeren rooster dat stevig wordt bevestigd en 
waarvan de mazen niet meer dan 1 cm mogen zijn. Op het traject van de afvoerbuis wordt een terugslagklep 
voorzien om te beletten dat de buis als watervang zou werken. De bouw van de uitstroom dient zo te 
gebeuren dat de oever niet erodeert. 
 

3. De constructie van de waterlozing dient uitgevoerd te worden conform de plannen. 
 

4. De kosten van eventuele controle, nazicht en ontleding van het geloosde water zijn ten laste van de 
vergunninghouder. 
 

5. De leiding mag enkel dienen voor het lozen van gecapteerd water. 
 

6. De vergunninghouder staat op zijn kosten in voor het onderhoud van de waterlozing vijf meter op- en 
afwaarts de constructie. 
 

7. Voor de kwalitatieve normen waaraan het te lozen water dient te voldoen wordt verwezen naar bijlage 
2.3.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1.06.1995 houdende algemeen en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (VLAREMII), zijnde de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor 
drinkwaterproductie. De vergunninghouder is ertoe gehouden een milieuvergunning, afgeleverd volgens 



de bepalingen van het Milieuvergunningdecreet van 28.06.1985 en het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 6.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREMI) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1.06.1995 houdende algemeen en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREMII),te bekomen. 

 
D. Verschuldigde bedragen 
 
1. Het jaarlijks verschuldigde bedrag voor het capteren van water wordt vastgesteld op 125,00 EUR per jaar. 

Bepaalde uitzonderingen kunnen van deze retributie worden vrijgesteld. 
 
2. Dit tarief is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Met dit doel 

worden voormeld tarief gekoppeld aan het indexcijfer van de maand december 1990. Het jaarlijks 
verschuldigde bedrag wordt berekend aan de hand van de volgende formule : 
 
Bedrag jaar x  = 125,00 EUR x indexcijfer van de maand dec. van het jaar (x-1) 
                                                                    indexcijfer dec. 1990 
 
Het indexcijfer van december 1990 bedraagt : 225,18. 
 

3. De retributie, die de vergunninghouder overeenkomstig de onderhavige vergunning is verschuldigd, is 
onderworpen aan B.T.W.-heffing op basis van de geldende B.T.W.-reglementering, gezien de 
vergunningverlenende overheid volledig belastingplichtig is.  
 

4. De vergunninghouder is ertoe gehouden jaarlijks en binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur het 
verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE70.3751.1171.9225 van De Vlaamse Waterweg nv, 
Havenstraat 44 te 3500 Hasselt. 

5. De wettelijke verwijlintrest is van rechtswege verschuldigd wanneer het verschuldigde bedrag niet werd 
betaald binnen de termijn van twee maanden na de verzending van de factuur. 
 

6. Bij iedere overtreding van de verplichtingen van de vergunninghouder wordt een administratieve geldboete 
opgelegd gelijk aan het dubbel van de niet-betaalde bedragen. De vordering van de verschuldigde bedragen, 
van de intresten en van de administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen van de dag waarop zij 
is ontstaan. 
 

7. Bij niet betaling van het verschuldigd bedrag vermeerderd met de opgelegde geldboete wordt de 
vergunning voor de watervang binnen de twee maanden na ingebrekestelling bij een aangetekende brief 
ingetrokken. 

 
E. Hernieuwing – intrekking 
 
1. Onderhavige vergunning geldt voor één jaar, telkens van 1 januari tot 31 december. Zij wordt automatisch 

jaarlijks voor de duur van één jaar hernieuwd door betaling van het verschuldigd voorschot vermeld in sub 
B.2° en 3° van de onderhavige vergunning. 
 

2. Wanneer de vergunninghouder van de vergunning geen verder gebruik wenst te maken, dient hij dit per 
aangetekende brief te melden aan De Vlaamse Waterweg nv. 
Drie maanden na ontvangst van deze brief wordt de onderhavige vergunning ingetrokken met de 
verplichting voor de vergunninghouder om op zijn kosten, risico en gevaar, de plaatsen in de oorspronkelijke 
toestand te herstellen, overeenkomstig de aanduidingen van het bevoegd personeel van De Vlaamse 
Waterweg nv. 

 
F. Beroepen 
 



De beroepen bij de bevoegde Gemeenschapsminister, waarvan sprake in artikel 86 § 7 van het decreet van 
21.12.1990 en in artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 03.05.1991, moeten bij De Vlaamse 
Waterweg nv worden ingediend die ze aan de bevoegde Gemeenschapsminister zal toesturen. 
 
G. Vergunningen van andere besturen 
 
De onderhavige vergunning wordt uitsluitend verleend met betrekking tot de vergunning voor een watervang.  
Zij ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting zich bij de bevoegde besturen te voorzien van 
eventuele andere vergunningen. 
 
 
Opgemaakt …, 
 
 
 
Afdelingshoofd  


