
Algemene voorwaarden voor aansluitingen op een waterloop: 
 

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 afwerking van een aansluiting in een open waterloop mag op geen enkele manier 

aanleiding geven tot uitspoeling of afzakking van de bodem en het talud, noch 
beschadiging aan de waterloop. Hiertoe kan het talud extra ingezaaid worden met 
een inheems gras- en kruidenmengsel, kunnen graszoden of een kasseibeschoeiing 
aangebracht worden. Eventuele schade ten gevolge van de aansluiting moet de 
gebruiker herstellen. 
 
 

 
 

 
 



 
12. Aansluitingen op een gedeeltelijke overwelving van de waterloop zullen gebeuren met 

een vierhoekige of ronde inspectieput in baksteenmetselwerk en/of beton. 
 
De inspectieput heeft een voldoende fundering en wanddikte zodat de stabiliteit is 
verzekerd. Voor baksteenmetselwerk bedraagt de wanddikte minimum 0,18 m, voor 
beton minimum 0,15 m. 
 
De vierhoekige inspectieput wordt ondergronds afgedekt met een dekplaat in 
gewapend beton met een opening van 0,70 m diameter. 
 
De vierhoekige inspectieput wordt geplaatst volgens de richting van de waterloop met 
een lengte van minimum 1,00 m en een breedte gelijk aan de binnendiameter van de 
aansluitende buis vermeerderd met 0,20 m en met een minimum van 1,00 m. 
 
De ronde inspectieput heeft in de bodem een binnendiameter van 1,00 m en is in de 
hoogte conisch uitgewerkt met aan de oppervlakte een binnendiameter van 0,70 m. 
 
Aan de oppervlakte wordt de inspectieput gedicht met een zichtbaar blijvend en 
afneembaar gietijzeren deksel met bijbehorend raam met voldoende weerstand (van 
40 ton indien het deksel is gelegen binnen de grenzen van de weg en binnen een 
strook van 5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop). 
 
In de inspectieput vóór de aansluiting op de waterloop moet een regelbare afsluiting 
(schuif of klep) geplaatst worden om eventuele lozingen van verontreinigd water of 
afvalwater te beletten.  
 

13. Vóór de aansluiting, bij voorkeur op een afstand van 5,00 m vanaf de kruin van de 
waterloop (landinwaarts gemeten) moet een inspectieput met aangepaste afmetingen 
gebouwd worden voor de controle van het geloosde water. 
 

14. De vergunninghouder moet de terugslagklep ter beveiliging van de aansluitende 
leiding onderhouden en indien nodig vrijmaken van afval en vuil. 
 

15. Het is verboden afvalwater te lozen. 
 

16. Er moet rekening gehouden worden met de toestand en het afvoervermogen van de 
waterloop. De debieten moeten zodanig beperkt worden dat zij geen wateroverlast, 
schade of kwaliteitsverlies veroorzaken. 

 
17. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 5,00 

m landinwaarts (gemeten vanaf de kruin van de waterloop) moeten de nodige 
maatregelen genomen worden om beschadiging van de leiding tijdens de uitvoering 
van de onderhoudswerken aan de waterloop te voorkomen; eventuele schade kan 
niet op de waterloopbeheerder verhaald worden. 
 

18. De buizen zijn bestand tegen het overrijden van machines voor werken aan de 
waterloop. 

 
19. Het doorstromingsprofiel van de waterloop mag niet worden verminderd. 
 

 


	Algemene voorwaarden voor aansluitingen op een waterloop

