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Vergunnings- of meldingsplicht
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Nodig bij elke bemaling!



Hoe de juiste bemalingsrubriek bepalen?

“Tijdelijke”
Rubr 53.2
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omschrijving klasse
Rubriek 53.2. bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater 

in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van 
bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen:
1° gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 

1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen of in een groengebied, 
een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied:
a) met een debiet van maximaal 500 m3 per dag en 30.000 m³ per jaar 3
b) met een debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m³ per 

jaar, tot maximaal 2000 m3 per dag
2

c) met een debiet van meer dan 2000 m3 per dag 1
2° gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto

opgepompt debiet van:
a) maximaal 30.000 m3 per jaar 3
b) meer dan 30.000 m3 per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil:

1° wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld 3
2° bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld 2

“Permanente”
rubr 53.3 (tunnels, mijnverzakkingsgeb.)

rubr 53.5 (overige)



Hoe de juiste bemalingsrubriek bepalen?

Extra rubriek bij grote dagdebieten: rubriek 53.11
• 53.11.1: netto dagdebiet >= 2500m³
• 53.11.2: bruto dagdebiet >= 1000m³ gelegen in of aanzienlijke invloed kan

hebben op kustduinen, of indien een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken 
van SBZ

ook MER-plichtig! 
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Bijlage 6.6 – figuur 1 : stroomschema klasse-indeling tijdelijke bemalingen (rubrieken 53.2 en 53.11)

gelegen in beschermde

duingebieden, aangeduid op

grond van het decreet van 14 juli

1993 houdende maatregelen tot

bescherming van de kustduinen of in 

een groengebied, een

natuurontwikkelingsgebied, een

parkgebied of een bosgebied

Q > 500 m³/dag

of

Q > 30 000 m³/jaar

Q > 2000 m³/dag

Onttrekken van grondwater

met een debiet van 1000 m³
per dag of meer als de

activiteit gelegen is in of een

aanzienlijke invloed kan

hebben op een gebied zoals

aangeduid in uitvoering van

het decreet houdende

maatregelen ter bescherming

van de kustduinen van 14 juli

1993 of als de activiteit een

betekenisvolle aantasting van

de natuurlijke kenmerken van

een speciale

beschermingszone kan

veroorzaken

Nee

Klasse 1 + project MER of 

ontheffing

Ja

Q (netto) > 2500 m³/dag

Klasse 3 

Klasse 2 

Klasse 1 

Q (netto) > 30 000 m³/jaar

en

verlaging grondwater  

> 4 m-mv

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Q (netto) > 2500 m³/dag

Ja

Nee

Nee

Ja

Opgelet met bijkomende voorwaarden, 

zie bijlage 6.6 – figuur 2

Bronnen: 

• Vlarem II Bijlage 1 Indelingslijst➔ Rubriek 53

• MER-besluit (2004): Bijlage I, II en III

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70324&woLang=nl
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=6467


Hoe de juiste bemalingsrubriek bepalen?

https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
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https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen


Gelegen in beschermd 
duingebied, groengebied, 

natuurontwikkelingsgebied, 
parkgebied of bosgebied?

Ja

Ja

53.2.1°c) => klasse 1 
activiteit

Neen

Totaal debiet 
≤ 500 m³/dag en
≤ 30 000 m³/jaar

Ja

53.2.1°b) => klasse 2 
activiteit

Totaal debiet > 2 000 m³/dag

53.2.1°a) => klasse 3 activiteit

Netto debiet 
≤ 30 000 m³/jaar

Ja

53.2.2°b) 1° => klasse 3 activiteit

53.2.2°a) => klasse 3 
activiteit

Bepaling rubriek 53.2

N
e
e
n

gondwaterverlaging tot 
maximaal 4 meter onder 

maaiveld

53.2.2°b) 2° => klasse 
2 activiteit

N
e
e
n

Start

Gelegen in beschermingszone type I of II en dieper dan 
2,5 meter onder maaiveld?

N
e
e
n

Verboden JaN
e
e
nJa

Neen

Verder naar overlap 
met rubriek 53.8 en 

53.11

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&pos=140500,200000&res=420.0000000013228&layers=n:omwrgbmrvl;o:ref,n:grb_sel;o:ref,n:to/:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;o:ref;t:wms;v:n,n:ps/:ps_duin/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5,n:lu_gwp_rv_raster;o:ref;t:wms;op:0.5
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70326&woLang=nl
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&pos=140500,200000&res=420.0000000013228&layers=n:omwrgbmrvl;o:ref,n:grb_sel;o:ref,n:to/:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;o:ref;t:wms;v:n,n:gw_bescherming/:beschermingszones;o:dov;t:wms;op:0.5


Wordt het bemalingswater ook gebruikt?

Ja

Rubriek 53.8 is eveneens van 
toepassing

Netto onttrokken debiet ≥ 2 500 m³/dag

Overlap met rubrieken 53.8 of 53.11

N
e
e
n

Ja

Rubriek 53.11.1° is 
eveneens van 

toepassing (klasse 1 
activiteit)

Totaal onttrokken debiet 
≥1000 m³/dag en gelegen in 
of nabij kustduin of speciale 

beschermingszone

N
e
e
n

Rubriek 53.11.2° is 
eveneens van 

toepassing (klasse 1 
activiteit)

Ja

N
e
e
n

Geen overlap met rubriek 53.11

Terug naar bepaling 
rubriek 53.2

http://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Stroomdiagram_53.pdf
http://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Stroomschema_rubriek_53_8.pdf
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70332&woLang=nl
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70335&woLang=nl
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&pos=140500,200000&res=420.0000000013228&layers=n:omwrgbmrvl;o:ref,n:grb_sel;o:ref,n:to/:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;o:ref;t:wms;v:n,n:ps/:ps_duin/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5,n:ps/:ps_hbtrl/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5,n:ps/:ps_vglrl/:/:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;o:ext;t:wms;b:https/://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows;op:0.5


Hoe de juiste bemalingsrubriek bepalen?

verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling: 
minimale verlaging van het grondwaterpeil om de beoogde 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren, vastgelegd op 0,5m 
onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -sleuf;
(VLAREM-trein 2019)
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Grondwaterbeschermingszones: toegelaten 
handelingen?

In beschermingszones rond drinkwaterwinningen II: 
Verbod op boringen dieper dan 2,5m

In beschermingszones rond drinkwaterwinningen I en in waterwingebied: 
Uitsluitend activiteiten in functie van waterwinning
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Debiet in vergunning

• Vergund debiet uitgedrukt in m³/j (per kalenderjaar) en m³/d 
=> bij werf over verschillende jaren is aangevraagde debiet mogelijks 
kleiner dan voor totale duur werf
! Opletten bij verschuiving van startdatum: andere max. debieten

• Opsplitsen in deelfasen: 
Kan alleen als deelfasen elkaar in ruimte en tijd niet beïnvloeden
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Bemaling wanneer / door wie / bij wie aanvragen?
• Art 18 en 37 OMVdecreet (link):
onlosmakelijk verbonden activiteiten samen aan te vragen
Maar: geldt niet voor project en uitvoeringsfase
 Bemaling MAG apart aangevraagd worden 
maar samen aanvragen is wenselijk. 

• Wie vraagt aan?
Mag bouwheer, aannemer, bemalingsfirma

• Bij wie aanvraag indienen? 
Bij overheid bevoegd voor het project
Als provinciaal of Vlaams project (vb voor exploitatie): ook daar 
bemaling aanvragen / akteren
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https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65359&woLang=nl


Vergunningsduur

Termijn kan beperkt worden (aangewezen bij bemalingen)
Vaak als tijdelijke IIOA aangevraagd:

Als tijdelijk: max 1 jaar bij werf te vergunnen
(artikel 5.1.1, 11° van het DABM)

Slechts éénmaal te verlengen voor maximaal dezelfde duur als de initiële 
omgevingsvergunning

(artikel 70. §3 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning )
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https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65093&woLang=nl
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65443&woLang=nl


omgevingsloket

Minimale info bij een bemalingsaanvraag:
gewenste verlaging en de zone waar
concept van de bemaling: open 
bouwput/filterbemaling/dieptebemaling/waterkerende wand/…
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Diepte put = diepte van bemalingsfilter, 
niet van de bouwput!



omgevingsloket

Minimale info bij een bemalingsaanvraag:
Wat met bemalingswater: 

Retourbemaling?
Lozing?

Afhankelijk van kwaliteit: lozingsrubriek ook aanvragen!
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Waar naartoe met bemalingswater?
Art 5.53.6.1.1§2/ art 6.2.2.1.2§5 van VLAREM II: 
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Waar naartoe met bemalingswater?

18Bron foto’s: Johan Lermytte, 2019



Waar naartoe met bemalingswater?

Bron foto’s: Jan Corluy, 2019



Gebruik van bemalingswater?

20

Ook rubriek 53.8 vereist: 
53.8.1 a) max. 5000m³/j en niet dieper dan DC: klasse 3!
Anders klasse 2 of 1

Niet ingedeeld voor huishoudelijk gebruik van max. 500m³/j
Tenzij binnen waterwingebieden en beschermingszones van grondwaterwinningen 
voor de openbare watervoorziening



Gebruik van bemalingswater
hoe rubriek bepalen? 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-rubriek53#ModulePage
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omgevingsloket
Minimale info bij een bemalingsaanvraag:

berekening van debiet
berekening invloedstraal
indien zettingsgevoelige structuren aanwezig binnen invloedstraal: berekening van de 
mogelijke zettingen
indien zettingsrisico: beschrijving van de milderende maatregelen. 

bvb aangepast bemalingsconcept  
bvb monitoring (peilen, zettingen) en plan B

indien binnen invloedstraal verontreinigde terreinen aanwezig: inschatting van risico 
van verspreiding van de verontreiniging. 
Bespreking risico verdroging
Bespreking verziltingsaspect
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Omgevingsloket

• Bij debiet van meer dan 500.000m³/j of meer dan 2.500m³/d:  bijlage RH toevoegen
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Wanneer mag je starten?

• Melding : 
Nu:  

start vanaf dag na datum betekening (kan 30 dagen duren, 
termijn van orde)

Toekomst (wijziging verzameldecreet 2019): 
vaste termijn, hierna stilzwijgend goedgekeurd
20 dagen IIOA 
30 dagen SH

Vanaf wanneer? Door VR nog te beslissen
• Vergunning (gewone en vereenvoudigde procedure): 

Beslissingstermijn 105 of 120 dagen / 60 dagen
35ste dag na aanplakking besluit mag gestart worden 
(uitz. Vlaamse Proj: onmiddellijk)
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Debietmeter

Verplicht bij elke bemaling (sinds 1/1/2010!)
Art 5.53.3.1 van VLAREM II

Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van debietmeters voor grondwater 
(VITO) 

Publieke consultatie tot 30/09/2019 via https://emis.vito.be/nl/code-van-goede-praktijk-water
(onderaan de pagina)

25Bron foto’s: Ilse Van Eylen, 2019

https://emis.vito.be/nl/code-van-goede-praktijk-water

