
Algemene voorwaarden voor het aanbrengen van een taludversterking: 
 

1. De vergunning doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 28 december 
1967 op de onbevaarbare waterlopen. 
 

2. De vergunning doet evenmin afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en geldt bij 
eigendomsinname slechts voor zover de overdracht is voltooid. 
 

3. De werken zijn uit te voeren volgens de regels van de kunst rekening houdend met 
eventuele opmerkingen die de provinciale dienst Integraal Waterbeleid zal maken 
voor, tijdens en na de uitvoering ervan. 
 

4. Het uitvoeren van de werken mag de regelmatige afvoer van het water niet 
verhinderen, noch het verkeer hinderen, noch een gevaar vormen voor de openbare 
veiligheid. 
 

5. De vergunninghouder is volledig aansprakelijk, in naam en plaats van de openbare 
besturen voor alle schade of schadelijke gevolgen aan de waterloop die het gevolg 
zijn van de uitvoering en het bestaan van de vergunde werken. 
 

6. Als bevonden wordt dat de vergunde werken van wijziging voor de waterloop, voor 
het natuurlijk waterregime of om andere redenen nadelig zijn, heeft de bevoegde 
overheid het recht het aanpassen en/of het afbreken en verwijderen van de werken 
met herstel van de oorspronkelijke waterlooptoestand te bevelen en dit zonder enig 
recht op schadevergoeding in hoofde van de vergunninghouder. Als de aanpassing of 
het herstel van de oorspronkelijke toestand niet binnen de daartoe gestelde termijn 
door de vergunninghouder wordt uitgevoerd zal dit ambtshalve op zijn kosten 
gebeuren. 
 

7. Zolang de werken of gerealiseerde constructies bestaan of de waterloop beïnvloeden; 
moet de vergunninghouder ze in goede staat houden, en de betrokken delen van de 
waterloop onderhouden en herstellen. 
 

8. De vergunninghouder kan op geen enkel moment eisen stellen aan het vergunning 
gevend bestuur of de gemeente met betrekking tot nadeel of ongemakken voor zijn 
inrichtingen voortkomend uit de toestand van de waterloop of uit de uitvoering van 
werken van onderhoud, ruiming of verbetering van de waterloop.  
 

9. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 
Antwerpen, moet uiterlijk TIEN dagen na voltooiing van de werken met een door de 
post aangetekende brief hiervan in kennis worden gesteld. Aan de personeelsleden 
van deze dienst moet steeds toegang worden verleend voor toezicht. 
 

10. Alle hierin opgelegde voorwaarden verbinden de vertegenwoordigers of 
rechtverkrijgenden van de aanvrager of vergunninghouder. 
 

11. De ontwatering en waterafvoer van grondwater van achter de taludversterking moet 
door de nodige maatregelen verzekerd worden. 
 

12. De werken moeten zo uitgevoerd worden dat er geen uitspoeling onder of achter de 
taludversterking kan optreden. 
 

13. Boven de taludversterking moeten de taluds met een inheems gras- en 
kruidenmengsel worden bezaaid en indien nodig met blokzoden worden versterkt. 
 

14. De aansluiting op de te behouden en blijvende bedding van de waterloop moet 
geleidelijk en op vloeiende wijze uitgevoerd worden en indien nodig met blokzoden 
worden versterkt zodat elke uitspoeling en verzakking wordt voorkomen. 
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