


Reglement van INWENDIGE ORDE 

 

Titel 1 : Inrichting en doel 

Artikel 1 : Alle erven gelegen binnen de grenzen van het bij dit reglement gevoegd plan 

vormen een watering onder de benaming : “Watering DE HERK”. 

 Het gebied van de watering de Herk bevindt zich gedeeltelijk op het grondgebied 

van de gemeenten : Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Heusden-Zol-

der, Hoeselt, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, St.Truiden, Tongeren, Wellen en Zonho-

ven.1 

Artikel 2 : De watering heeft tot doel : 

1° De natuurlijke waterlopen binnen haar territoriaal gebied te beheren volgens 

de bestemming en de behoeften van de gronden.1 

2° De nodige werken uit te voeren voor de bestrijding van de gevolgen van de 

sedimentatie te wijten aan oppervlakkige afspoeling, gepaard gaande met 

verschillende vormen van erosie, van hoger gelegen gronden.  De eventueel 

noodzakelijke preventieve maatregelen ter voorkoming van de oppervlak-

kige afspoeling te nemen.1 

3° Waterlopen, dijken, stuwdammen, sluizen, wegen en kunstwerken en in het 

algemeen alle werken die belang opleveren voor de gemeenschap, aan te 

leggen en te onderhouden. 

4° Alle zodanige beslissingen te nemen die de algemene vergadering in het be-

lang van de watering nodig zal achten. 

Artikel 3 : De watering heeft haar zetel in de gemeente Hasselt. 

Titel 2 : Het beheer van de watering. 

Hoofdstuk I : De algemene vergadering. 

Artikel 4 : De algemene vergadering van de watering bestaat uit de stemgerechtigde inge-

landen. 

 Zijn ingelanden : zij die een zakelijk recht hebben en waaraan genot van een of 

meer in het gebied van de watering gelegen erven verbonden is, te weten een recht van eigen-

dom, van vruchtgebruik, van erfpacht, van gebruik of van bewoning. 

                                                 
1 M.B. 29/01/1990 



Artikel 5 : Zijn stemgerechtigd : zij die, in het gebied van de watering, grond bezitten ter 

grootte van ten minste vier hectaren. 

 Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben kunnen hun eigendommen 

groeperen tot dit minimum om gezamenlijk één afgevaardigde naar de algemene vergadering 

te zenden. 

Artikel 6 : De lijst van de stemgerechtigde leden wordt op 31 december van het jaar defini-

tief afgesloten met inachtneming van de beslissingen van de bestendige deputatie.  Zij die op 

de aldus vastgestelde lijst niet voorkomen hebben geen recht van stemmen in de loop van het 

volgend jaar. 

Artikel 7 : Stemgerechtigde leden kunnen zich op de algemene vergadering door een ge-

volmachtigde naar hun keuze, die al dan niet ingelande is, laten vertegenwoordigen. 

 De volmacht dient schriftelijk opgesteld te worden, van datum en handtekening, 

voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “goed voor volmacht”, voorzien. 

 Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één enkele volmacht. 

Artikel 8 : Ieder jaar, in de loop van het eerste kwartaal, wordt een gewone algemene ver-

gadering gehouden. 

 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen, volgens de noodwendigheden, 

gehouden worden op beslissing van het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste één 

derde van de leden. 

 De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden te Hasselt, of 

binnen de omschrijving van de watering. 

Artikel 9 : De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering, zo gewone als buitenge-

wone, moeten verzonden worden ten minste 20 dagen voor de zitting.  Zij zullen benevens de 

dagorde ook dag, uur en plaats van de vergadering aanduiden.  Wanneer de hoogdringendheid 

bewezen is kan er voor buitengewone algemene vergaderingen afgeweken worden van de ver-

plichting om 20 dagen op voorhand de oproepingsbrieven te verzenden. 

 De oproepingsbrieven voor de gewone algemene vergadering zullen een samen-

vatting moeten opgeven van de rekening van het verlopen jaar al dan niet samen met het ont-

werp van de begroting voor het lopende of komende dienstjaar. 

Artikel 10 : De zitting vangt aan met de naamafroeping van al de stemgerechtigde leden, het 

proces-verbaal van de zitting geeft de namen op van de aanwezigen en vermeldt de behandelde 

kwesties en de genomen beslissingen.  Het proces-verbaal van de zitting wordt in een register 

bijgehouden en door de voorzitter en de ontvanger-griffier ondertekend, de lezing ervan wordt 

gegeven op de eerstvolgende vergadering. 



Hoofdstuk II : Het bestuur2. 

Artikel 11 : Het bestuur van de watering is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoor-

zitter en negen bestuursleden. 

Artikel 12 : De vakante plaatsen voor het bestuur zullen bekend gemaakt worden door het 

bestuur op de volgende wijze : 

1° Op de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering tijdens dewelke er 

nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden. 

2° Door aanplakking aan de gemeentehuizen van al de in artikel 1 opgesomde 

gemeenten gedurende de 15 dagen die de algemene vergadering, tijdens de-

welke er nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden, voorafgaan. 

Artikel 13 : De kandidaatstelling voor het bestuur en/of het voorzitter- of ondervoorzitter-

ambt moet ten laatste vijf kalenderdagen voor de stemming schriftelijk voorgedragen worden 

aan de voorzitter van de watering. 

 De kandidaten moeten op het ogenblik van hun benoeming, hun verkiezing of 

de hernieuwing van hun mandaat Belg en meerderjarig zijn.  Zij moeten ingelande zijn of afge-

vaardigd door het bevoegde orgaan van een rechtspersoon, die ingelande is.  Zij moeten hun 

verblijfplaats hebben in een van de gemeenten waarover de watering zich uitstrekt, of in een 

aangrenzende gemeente. 

Artikel 14 : Indien er op het ogenblik van de stemming onvoldoende regelmatige kandidaat-

stellingen zouden zijn voor het bestuur (11) dan mag de lijst van de kandidaten staande de 

vergadering aangevuld worden met een gewillige aanwezige stemgerechtigde. 

Artikel 15 : Voor de verkiezing van de leden van het bestuur worden drie achtereenvolgende 

geheime stemmingen gehouden. 

 Door de eerste stemming worden alle bestuursleden aangewezen, door de 

tweede en derde stemming worden onder de aldus verkozen bestuursleden achtereenvolgens de 

voorzitter en de ondervoorzitter aangewezen. 

Artikel 16 : Onverminderd hetgeen bepaald is bij het tweede lid van dit artikel duurt het man-

daat van een bestuurslid zes jaar. 

 Voor de eerste maal zullen de bestuursleden van de watering als volgt uittreden: 

1° na drie jaar : de voorzitter en vijf leden aan te duiden door loting ; 

2° na zes jaar : de ondervoorzitter en de overige leden. 

 De vervallen termijnen kunnen hernieuwd worden, telkens voor een nieuwe ter-

mijn van zes jaar. 

                                                 
2 Wijziging A.V. 25/03/14 – Goedkeuring VMM 05/06/14 



Artikel 17 : Indien het aantal regelmatige kandidaatstellingen groter is dan het aantal te be-

geven ambten zal de algemene vergadering in geheime stemming de gewenste kandidaten kie-

zen.  Zijn verkozen de kandidaten met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

(helft + 1). 

 Indien na één stemronde het aantal kandidaten met volstrekte meerderheid per 

lijst niet voldoende is om het bestuur voltallig te maken zal een tweede geheime stemronde 

tussen de overige kandidaten plaatsvinden. 

 Indien er na deze tweede stemronde niet voldoende kandidaten zijn met vol-

strekte meerderheid zullen de kandidaten gerangschikt worden volgens het aantal bekomen 

stemmen. Het bestuur wordt aangevuld met zoveel kandidaten als nodig zijn, in volgorde van 

de bekomen stemmen. Bij gelijkheid van stemmen zal eerst voorrang gegeven worden aan de 

kandidaat die het meeste dienstjaren bestuurslid is in de watering de Herk en dan aan de oudste 

in jaren. 

 De kandidaten die niet gekozen werden, worden opgenomen op een lijst van 

opvolgers in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen. 

Artikel 18 : Indien het aantal regelmatige kandidaatstellingen niet groter is dan het aantal te 

begeven ambten kan de algemene vergadering akte nemen van de kandidaatstellingen en de 

voorgedragen kandidaten gekozen verklaren. 

Artikel 19 : Een bestuurslid dat in de loop van zijn ambtstermijn niet meer voldoet aan de 

vereisten om bestuurslid te zijn wordt ontslagnemend.  Hij (zij) wordt vervangen door de eerst-

volgende kandidaat op de lijst der opvolgers. Bij uitputting van de lijst van opvolgers zal het 

mandaat bij de eerstvolgende verkiezing ingevuld worden. Zijn vervanger zal het lopende man-

daat voleinden. 

Artikel 20 : De uitnodiging tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste 10 werkdagen 

vooraf.  Ingeval van hoogdringendheid kan zelfs een mondelinge uitnodiging volstaan tot een 

onmiddellijke vergadering. 

Artikel 21 : Van de bijeenkomsten van het bestuur wordt een proces-verbaal opgemaakt dat 

bijgehouden wordt in een daartoe bestemd register en door de voorzitter en de ontvanger-grif-

fier ondertekend wordt. 

Artikel 22 : Het ambt van bestuurslid is onbezoldigd.  De begroting mag nochtans een zit-

penning voorzien. 

Hoofdstuk III : De ontvanger-griffier. 

Artikel 23 : De ontvanger-griffier houdt zijn kantoor in de gemeente Hasselt. 



Hoofdstuk IV : Wachters en sluiswachters. 

Artikel 24 :  De wachters en sluiswachters worden door het bestuur benoemd. 

Titel 3 : De belastingen. 

Hoofdstuk I : Het vestigen van de belasting. 

Artikel 25 : Alle uitgaven welke ten laste vallen van de watering worden onder de vorm van 

gewone of buitengewone belastingen op de ingelanden teruggevorderd. 

 De belastingen ten bate van de watering worden over alle eigenaars, vruchtge-

bruikers, erfpachters, opstalhouders en houders van een recht van gebruik of bewoning omge-

slagen naar verhouding van de oppervlakte. 

 Indien bepaalde kavels meer dan andere voordeel halen uit het bestaan en de 

werking van de watering of uit door haar uitgevoerde werken, kan de algemene vergadering bij 

het opmaken en goedkeuren van de belastingrollen de in het gebied van de watering begrepen 

erven in categorieën indelen en de belasting differentieel vaststellen per categorie. 

Hoofdstuk II : Wijze van invordering. 

Artikel 26 : De rol van de gewone belasting ten bate van de watering wordt elk jaar door de 

algemene vergadering opgemaakt en vastgesteld volgens de regelen bepaald bij artikel 25.1 

 De minimumbelasting per belastingplichtige en per aanslagbiljet bedraagt “x ten 

honderd” van de voor hetzelfde jaar vastgestelde belastingsvoet per hectare, zonder evenwel de 

200 fr te kunnen overschrijden.  De factor “x” wordt door de algemene vergadering vastgesteld, 

hij mag niet hoger zijn dan “50”.  Voor de toepassing van het minimumbedrag moeten al de 

percelen van eenzelfde belastingplichtige vooraf op één enkel aanslagbiljet worden samenge-

voegd. 

Artikel 27 : De belasting moet betaald zijn binnen de termijn door de algemene vergadering 

vastgesteld.  Vanaf het verstrijken van die termijn is, zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling, 

een verwijlintrest verschuldigd berekend tegen de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke 

rentevoet. 

Artikel 28 : De belasting vastgesteld volgens artikel 26 is ten laste van de ingelande, zoals 

beschreven in artikel 25, ingeschreven bij de kantoren van de registratie op 1 januari van het 

betreffende dienstjaar.1 



Titel 4 : De werken. 

Artikel 29 : Alle in het algemeen belang staande werken worden door de watering onderhou-

den ; zij worden door een bijzondere beslissing van de algemene vergadering aangeduid. 

Artikel 30 : De ruiming-, onderhoud- en herstellingswerken die aan de waterlopen moeten 

uitgevoerd worden omvatten : 

1° de uitroeiing en verwijdering van wortels, boomtakken, houtgewas, bomen 

en waterplanten. 

2° het wegnemen van plaatselijke hindernissen, het vrijmaken van de kunstwer-

ken en hun toegangen (waterleidingen, overwelvingen, kanalisaties, enz..) 

3° het terug onder profiel brengen, het wegnemen van de aanslibbingen, bezin-

kingen, eilandjes, de versterking van dijken, het in regel brengen van ber-

men, derwijze dat overal de in de beschrijvende tabellen bepaalde breedte en 

diepte van de waterloop behouden blijft. 

Artikel 31 : Ieder jaar wordt, door het bestuur van de watering, in overleg met de bevoegde 

diensten, een staat van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor 

het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdediging-, drooglegging- 

en bevloeiingswerken en van de wegen, aan de goedkeuring van de gewone algemene vergade-

ring onderworpen. 

 Deze staat bevat een raming van de uitgaven en maakt een onderscheid tussen 

de aanleg- en verbeteringswerken, enerzijds, en de onderhoud- en instandhoudingwerken, an-

derzijds. 

 Hij moet voor 1 februari van het jaar waarin de werken moeten worden uitge-

voerd aan de bestendige deputatie voorgelegd worden. 

Artikel 32 : De bruggen, duikers en andere kunstwerken op de waterlopen gebouwd, worden 

onderhouden en hersteld door hen aan  wie ze toebehoren, desgevallend volgens de voorschrif-

ten van het bestuur van de watering of van de bevoegde overheid. 

 Bij niet of niet behoorlijke uitvoering van de door deze autoriteiten voorgeschre-

ven werken zal de bevoegde gemeenschapsminister, de bestendige deputatie of het bestuur van 

de watering na de betrokkenen bij aangetekend schrijven “in gebreke” te hebben gesteld, ze van 

ambtswege laten uitvoeren op kosten van de eigenaars.  De terugvordering van de uitgaven zal 

geschieden volgens de regelen gesteld voor het innen van de belastingen. 

Artikel 33 : Het bestuur van de watering mag aan de bestendige deputatie vragen het voor-

deel van de wetgeving van de wetgeving op de onbevaarbare waterlopen te bekomen wat betreft 

de rangschikking van de op haar grondgebied gelegen waterlopen en de kostenverdeling voor 

gewone- en verbeteringswerken. 

 In dit geval zal, ieder jaar, de gewone algemene vergadering, de ruiming-, on-

derhoud- en herstellingswerken bepalen die in de loop van het volgend jaar zullen uitgevoerd 

worden. 

 Het ontwerp, opgemaakt door het bestuur in overleg met de bevoegde diensten, 

zal voor 1 februari aan de bestendige deputatie worden overgemaakt. 



Titel 5 : Inwerkingtreding. 

Artikel 34 : Het onderhavig reglement van Inwendige Orde zal in werking treden de dertigste 

dag na de goedkeuring ervan. 

Artikel 35 : Bij overgangsmaatregel zal de verlaging van het aantal bestuursleden gebeuren 

in twee opeenvolgende verkiezingen. 

 Bij de bestuursverkiezing van 25/11/2014 zal de algemene vergadering 5 be-

stuursleden kiezen in vervanging van de 8 uittredende leden en bij de bestuursverkiezing van 

21/11/2017 6 bestuursleden in plaats van de 9 uittredende leden. 


