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De watertoets werd aanzienlijk veranderd. De beslissingsbo-
men verdwijnen en op basis van een vereenvoudigde regel kan 
de beslissende overheid bepalen of zij een advies moet vragen 
aan de waterloopbeheerder. Vanaf nu is dat in die gevallen 
ook verplicht. Er blijft slechts één watertoetskaart over die 
men actueel zal houden: de kaart met de overstromingsge-
voelige gebieden. Ook de motiveringsplicht en de inhoud van 
de waterparagraaf en het wateradvies worden uitgebreid. De 
wijzigingen traden in werking op 1 maart. De verplichting om 
advies te vragen is van toepassing op vergunningsaanvragen 
ingediend na de inwerkingtreding van dit besluit. Deze over-
gangsregeling kwam er mede op vraag van de VVSG. 

Met de watertoets moet de overheid die over een vergunning 
of plan beslist, nagaan of het initiatief schadelijke effecten op 
het watersysteem heeft. Bij significante schadelijke effecten 
moet ze maatregelen opleggen die deze vermijden, beperken, 
herstellen of compenseren. Als schade niet kan vermeden 
worden of als milderende maatregelen niet mogelijk zijn, kan 
de overheid de vergunning of het plan afkeuren.

Ook het internetinstrument wordt aangepast. Voor vergun-
ningsaanvragen ingediend voor 1 maart moet men nog het 
oude internetinstrument gebruiken. Voor aanvragen ingediend 
vanaf 1 maart gebruikt men het nieuwe. Voortaan zal dit ook 
een luik met voorbeelden van wateradviezen en waterpara-
grafen bevatten. Dit zijn voorbeelden, geen standaarden. Be-
sturen doen er goed aan hun beslissingen en waterparagrafen 
steeds voldoende specifiek af te stemmen op het initiatief. 

Het internetinstrument levert ook informatie voor adviesver-
leners en initiatiefnemers. Mede op vraag van de VVSG werd 
besloten richtlijnen voor het vaststellen van schadelijke ef-
fecten voorlopig niet rigide vast te leggen in een Ministerieel 
Besluit. Wel zullen er aan het watertoetsinstrument modules 
worden toegevoegd die bij wijze van handleiding aanbevelin-
gen zullen formuleren zowel voor vergunning- en adviesverle-
nende overheden als voor initiatiefnemers.
christophe.claeys@vvsg.be

 Meer informatie op www.vvsg.be/omgeving/water knop ‘De 

watertoets’, en op www.watertoets.be

 B.Vl.reg. van 14 oktober 2011 tot wijziging (1) van B.Vl.reg. van 20 

juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling 

van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld 

in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 

waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, 

(2) van B.Vl.reg. van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen 

en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige 

gebieden, en (3) van B.Vl.reg. van 2 februari 1994 houdende 

aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven 

over de gemeentelijke plannen van aanleg, BS van 14 november2011, 

Inforumnummer 260779 

 Inwerkingtreding op 1 maart 2012 (art. 14); overgangsbepaling 

(art. 9): ‘de verplichting om advies te vragen, vermeld in artikel 

3, is van toepassing op vergunningsaanvragen ingediend na de 

inwerkingtreding van dit besluit.’

Watertoets aanzienlijk gewijzigd

sectormanager Socio-culturele Diensten  A5a-A5b statutair

  Openbare oproep voor de aanwerving van een (m/v):

functie
Verantwoordelijk voor de algemene 
coördinatie van de diensten die behoren 
tot de sector Ondersteuning geven 
aan de diensthoofden, instaan voor de 
opvolging, van de voorbe reiding en de 
uitvoering van de beleidsbeslissingen 
binnen de sector en rapportering 
hierover aan de stadssecretaris. Als lid 
van het managementteam  participeren 
aan de permanente uitbouw van het 
organisatiebeleid, het personeels- en 
het financieel beleid. Leiden van grote 
éénmalige projecten die de normale 
werking van de diensten overschrijden. 

Beheren van softwarepaketten en/of 
bijzondere methodieken.

profiel
Houder zijn van een diploma van het 
universitair onderwijs/master niveau-, 
aangevuld met – ofwel minstens 4 jaar 
ervaring in een gelijkaardige functie 
in  de openbare of private sector – 
ofwel postuniversitaire certifica ten of 
ander getuigschriften in het domein 
van management. Leiding geven en 
communicatie zijn sterke persoonlijke 
eigenschappen.

kandidatuurstelling
Kandidatuurstelling kan tot 18 mei 
2012 bij middel van een verplicht 
inschrijvingsformulier samen met de 
aanwervingsvoorwaarden, functieprofiel 
en functie-inhoud te bekomen op de 
dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 
1800 Vilvoorde, T 02-255 45 60 of  
via www.vilvoorde.be.

De stad Vilvoorde maakt werk van een 
diversiteitsbeleid. Kandidaten worden 
dan ook geselecteerd op basis van hun 
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
leeftijd, gender, culturele achtergrond,…


