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ONTWERPBESLUIT VAN DE WAALSE REGERING HOUDENDE UITVOERING VAN 
HET DECREET VAN 4 OKTOBER 2018 TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE 

TEKSTEN WAT BETREFT DE WATERLOPEN 

 
 
De Waalse Regering, 
 
Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus tot hervorming der instellingen; 
 
Gelet op het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten wat betreft de 
waterlopen; 
 
Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.140, § 1, 1e lid, gewijzigd door het decreet 
van 22 juli 2010 en het 5e lid, gewijzigd door de decreten van 22 juli 2010 en 17 juli 2018; 
 
Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikelen D.33/7, 
D.35/1, D.33/7, D.36, 2e lid, D.37, § 2, 1e lid en § 3, 3e lid, D.40, § 4, D.12, 5e lid, D.43, § 4, 
D.46, 3e lid, D.52, D.54/1, 1e, 2e en 3e lid, D.56, 1e lid, D.75, 3e lid, D.133, 3e lid, D.133/1, 
2e lid, vervangen door het decreet van 4 oktober 2018; 
 
Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1958 houdende algemeen politiereglement van 
de polders en van de wateringen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1959 betreffende de wateringen gelegen op het 
grondgebied van meer dan één provincie - Aanwijzing van de bevoegde provinciale 
autoriteiten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1959 tot vaststelling van de wijze van 
bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en van de wateringen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 1960 houdende aanwijzing van de ambtenaren 
bevoegd ter uitvoering van de wetten betreffende de polders en de wateringen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1968 betreffende de inwerkingtreding van de wet 
van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1968 houdende vaststelling van de 
procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo en de rechtsmiddelen voorzien in 
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1969 houdende bepaling van de punten 
vanaf waar de onbevaarbare waterlopen in de eerste categorie gerangschikt zijn; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van 
de onbevaarbare waterlopen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 1973 onttrekkend het grondgebied van bepaalde 
gemeenten aan de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 
houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1974 onttrekkend het grondgebied van 
bepaalde gemeenten aan de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 
augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; 
 
 
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de 
aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en 
activiteiten; 
 
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en 
diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de 
milieuvergunning; 
 
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 houdende verplichting om 
de weidegronden gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van 
verscheidene bepalingen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 1970 waarbij de bevoegdheid van de 
onderscheiden provinciën wordt bepaald inzake het uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en 
herstellingswerken aan de waterlopen of gedeelten van waterlopen van de tweede categorie 
die de grens tussen twee provinciën vormen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 1970 houdende aanwijzing van de 
ambtenaren van het Rijk en van de provinciën, die het recht hebben de bij de artikelen 20 en 
23 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoelde 
overtredingen op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 1977 betreffende het overleg met betrekking 
tot de werken in onbevaarbare waterlopen in het Waals gewest; 
 
Gelet op circulaire nr. 71 van 6 augustus 1993 - Advies van de Division de la Nature et des 
Forêts betreffende de werken uitgevoerd of goedgekeurd door de Division de l'Eau op de 
onbevaarbare waterwegen van de eerste categorie; 
 
Gelet op het rapport van 13 november 2018, opgesteld in overeenstemming met artikel 3, 2° 
van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de 
Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft 
plaatsgevonden en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke 
beleidslijnen; 
 
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 november 2018; 
 
Gelet op het advies van de minister van Begroting, gegeven op 30 november 2018; 
 
Gelet op het advies van de Beleidsgroep Leefmilieu, gegeven op 25 januari 2019; 
 
Gelet op het advies …/… van de Raad van State, gegeven op ... met toepassing van artikel 
84, § 1er, 1e lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 

tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de 

ingedeelde installaties en activiteiten te wijzigen door in klasse 2 de waterkrachtcentrales 

met een vermogen gelijk aan of groter dan 10 kW elektrisch en kleiner dan 10 mW elektrisch 

en in klasse 3 de hydro-elektrische centrales met een vermogen van kleiner dan 10 kW op te 

nemen; 

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe005.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe005.htm
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Overwegende immers dat de exploitatie van dat waterkrachtpotentieel moet passen in het 

kader van duurzame ontwikkeling en de invoering van dat soort centrales moet gebaseerd 

zijn op technische oplossingen die ons in staat stellen om de impact op het waterleefmilieu te 

verminderen;  

Overwegende dat gezien de felle afname van het bestand van de Europese aal tot onder 

redelijke biologische grenswaarden, de Europese Unie een kader heeft vastgelegd voor de 

bescherming en de duurzame exploitatie van dit bestand, namelijk Verordening (EG) nr. 

1100/2007 van de Raad van de Europese Unie van 18 september 2007 tot vaststelling van 

maatregelen voor het herstel van het bestand van de Europese aal; dat de Europese Unie 

aan elke Lidstaat vraagt om een plan voor het beheer van de aal op te stellen dat ten doel 

heeft om de anthropische mortaliteit te verminderen zodat een voldoende percentage 

zilveralen naar de zee kan ontsnappen; dat dat beheerplan onder meer en op een niet 

limitatieve manier structurele maatregelen omvat die ten doel hebben om het overwinnen 

van hindernissen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts mogelijk te maken en de 

habitats in de waterlopen te verbeteren of de tijdelijke stopzetting van de turbines van de 

waterkrachtcentrales; dat het Belgische nationale beheerplan voor de aal op 5 januari 2010 

door de Europese Commissie werd goedgekeurd; 

Overwegende bovendien dat de beslissing van de Benelux met betrekking tot het vrije 

verkeer van vis in juni 2009 werd bijgewerkt; dat deze in het bijzonder bepaalt dat de 

Regeringen het vrije verkeer van vis moeten verzekeren - en dit zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts, in al hun hydrografische bekkens; dat die verzekering van vrij verkeer meer 

bepaald gebeurt door de hindernissen overwinbaar te maken tijdens de uitvoering van 

werken en door de vorming onmogelijk te maken van nieuwe hindernissen, zoals 

stuwdammen, waterkrachtturbines en pompstations, zonder daarbij een oplossing te 

voorzien die het vrije verkeer waarborgt; 

Overwegende daarom dat er technische oplossingen moeten worden ingevoerd die het 

behoud van de waterhabitats en het vrije verkeer van de vissen zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts waarborgen, zoals meer bepaald een vistrap stroomopwaarts, de plaatsing 

van ichtyocompatibele turbines en/of ichtyocompatibele wateraftappunten bestaande uit een 

fijn roostervlak dat op een correcte manier geheld is opgesteld of gericht en een uitweg voor 

trekvissen die voldoende van water wordt voorzien en een voldoende groot voorbehouden 

debiet haalt om de biologische functie van de waterloop te verzekeren; dat die verschillende 

oplossingen ook toepasbaar moeten worden gemaakt voor waterkrachtcentrales met een 

lager vermogen;  

Overwegende dat wordt voorgesteld om een nieuwe rubriek van klasse 2 in te voeren in het 

besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een 

milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, 

betreffende de permanente oppervlaktewateraftappunten van water dat niet drinkbaar kan 

worden gemaakt en dat niet bestemd is voor verbruik door de mens vanaf een bepaalde 

hoeveelheid die kan worden opgepompt;  

Op voorstel van de minister van Leefmilieu, Natuur, Bos en Landelijkheid; 

 
Na beraadslaging, 
 

BESLUIT: 
 

Hoofdstuk 1. - Wijzigende bepalingen met betrekking tot de milieuvergunningen 
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Afdeling 1. Wijzigende bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 
2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen 

projecten, van de ingedeelde installaties en activiteiten of van de installaties of 
activiteiten die een risico voor de bodem vormen 

 
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van 

de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten, van de ingedeelde 

installaties en activiteiten of van de installaties of de activiteiten die een risico voor de bodem 

vormen, die laatst werd gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 

wordt een 24° bis ingevoegd die luidt als volgt: 

 

"24° bis 'beheerder van een onbevaarbare waterloop': wanneer het project betrekking heeft 
op: 
a) een onbevaarbare waterloop van eerste categorie: de SPW Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement, Direction des cours d’eau non navigables ; 
b) een onbevaarbare waterloop van tweede categorie: Provinciale technische dienst; 
c) een onbevaarbare waterloop van derde categorie: College van burgemeester en 
schepenen; 
d) een niet geklasseerde waterloop: Provinciale technische dienst;". 
 

Art. 2. In bijlage I van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het besluit van de Waalse 

Regering van 16 mei 2019, wordt de rubriek 40.10.01.05 als volgt vervangen:  

 

Nummer - Installatie of activiteit Klasse EIE 
Risico 

voor de 
bodem 

Te 
raadplegen 
instellingen 

Verdeelfactoren 

ZH ZHR ZI 

40.10.01.05 Waterkrachtcentrale met 
een vermogen van: 
40.10.01.05.01 gelijk aan of hoger 
dan 10 kW elektrisch en lager dan 10 
MW elektrisch 

2  

 DNF, DEBD, 
DGO2 of 

beheerder van 
onbevaarbare 

waterloop, 
DESU 

   

40.10.01.05.02 gelijk aan of hoger 
dan 10 MW elektrisch 

1 X 

 DNF, DEBD, 
DGO2 of 

beheerder van 
onbevaarbare 

waterloop, 
DESU 

   

40.10.01.05.03 lager dan 10 kW 
elektrisch 

3       

 

Art. 3. In bijlage I van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het besluit van de Waalse 

Regering van 16 mei 2019, wordt een rubriek 41.00.05 ingevoegd, die luidt als volgt:  

 

Nummer - Installatie of activiteit Klasse EIE 
Risico 

voor de 
bodem 

Te 
raadplegen 
instellingen 

Verdeelfactoren 

ZH ZHR ZI 

41.00.05. Installatie voor de 
permanente afname(s)11bis van 
oppervlaktewater dat niet drinkbaar 
kan worden gemaakt en dat niet 
bestemd is voor menselijk verbruik:  
41.00.05.01 in een waterweg of in een 
onbevaarbare waterloop van eerste 

 
2 

 

 
DNF, DGO2 of 
beheerder van 
onbevaarbare 

waterloop, 
DESU 
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categorie door middel van een 
bouwwerk voor de wateraftapping met 
een diameter van meer dan 300 mm 
of een gelijkwaardige doorsnede  

41.00.05.02 in een onbevaarbare 
waterloop van tweede of derde 
categorie door middel van een 
bouwwerk voor de wateraftapping met 
een diameter van meer dan 110 mm 
of een gelijkwaardige doorsnede 

2  

 DNF, 
beheerder van 

een 
onbevaarbare 

waterloop, 
DESU 

   

 
11bis Wanneer meerdere permanente waterwinningspunten een instelling betreffen, wordt elke 
diameter van een waterwinningspunt of zijn gelijkwaardige doorsnede opgeteld om de klasse 
van de installaties en de activiteiten beoogd in rubriek 41.00.05 te bepalen. 

 
Afdeling 2. - Wijzigende bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 

2002 tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de 
inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de 

milieuvergunning 
 
Art. 4. Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de 
procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 
betreffende de milieuvergunning, laatst gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering 
van 16 mei 2019 wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt: 
 
"Als de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een waterkrachtcentrale bedoeld in 
rubriek 40.10.01.05.01 of 40.10.01.05.02 van bijlage I van het besluit van de Waalse 
Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie 
onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten die een risico vormen 
voor de bodem, omvat ze naast het algemene aanvraagformulier de inlichtingen die door de 
minister van Leefmilieu werden beslist. ". 
 
Art. 5. Artikel 30 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het besluit van de Waalse 
Regering van 16 mei 2019, wordt vervolledigd door een lid dat luidt als volgt: 
 
"Als de unieke vergunningsaanvraag betrekking heeft op een waterkrachtcentrale bedoeld in 
rubriek 40.10.01.05.01 of 40.10.01.05.02 van bijlage I van het besluit van de Waalse 
Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie 
onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten die een risico vormen 
voor de bodem, omvat ze naast het algemene aanvraagformulier de inlichtingen die door de 
minister van Leefmilieu werden beslist. ". 
 

Hoofdstuk 2. – Wijzigende bepalingen van Boek I van het Milieuwetboek 
 
Art. 6. In artikel R. 87 van Boek I van het Milieuwetboek, laatst gewijzigd door het besluit van 
de Waalse Regering van 13 december 2018, wordt 2° ingetrokken. 
 
Art. 7. Het 1e lid van artikel R. 88 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door het besluit van de 
Waalse Regering van 5 december 2008 en gewijzigd door het besluit van de Waalse 
Regering van 13 december 2018, wordt als volgt gewijzigd: 
 
"De agenten van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement die behoren 
tot het Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être 
animal worden belast met de onderzoeken en de vaststellingen van inbreuken op het 
Milieuwetboek, met inbegrip van dit Boek en Boek II van het Milieuwetboek dat het 
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Waterwetboek inhoudt en hun uitvoeringsbesluiten. Ze zijn ook bevoegd om overtredingen 
vast te stellen op artikel 7 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende afval en de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten. ". 
 
Art. 8. In artikel R. 90 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door het besluit van de Waalse 
Regering van 5 december 2008 en gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering van 
13 december 2018, wordt 1° ingetrokken. 
 
Art. 9. Artikel R. 91 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door het besluit van de Waalse 
Regering van 5 december 2008, wordt vervangen door wat volgt: 
 
"Art. R. 91. De agenten van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
die behoren tot het Département de l'Environnement et de l'Eau, zijn bevoegd voor de 
onderzoeken en de vaststellingen van inbreuken op het Milieuwetboek, met inbegrip van dit 
Boek en Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en hun 
uitvoeringsbesluiten. ". 
 
Art. 10. In hetzelfde decreet wordt een artikel 5. 93 quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 
"Art. R. 93 quinquies. De Provincieraad kan agenten aanduiden die zullen worden belast 

met de controle van de naleving van de bepalingen bedoeld in titel V van deel II van boek II 
van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en de bepalingen genomen krachtens 
deze en de vaststelling van de inbreuken. 
Die agenten voldoen aan de volgende voorwaarden:  
  1° geen enkele strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen wegens een misdaad, een 
delict of een inbreuk van eerste of tweede categorie in de betekenis van deel VIII van Boek I 
van het Milieuwetboek; 
  2° minstens beschikken over: 
  a) een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs, 
  b) ofwel een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en een ervaring van vijf jaar in 
dienst van een provincie of een intercommunale, die nuttig is voor het uitoefenen van de 
functie; 
  3° met goed gevolg de in artikel R. 94 bedoelde vorming hebben gevolgd. ".  
 
Art. 11. In bijlage V van het reglementaire gedeelte van het Wetboek, laatst gewijzigd door 
het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2018, wordt 14° vervangen door hetgeen 
volgt: 
 
"14° Het actieprogramma voor de rivieren door een geïntegreerde en in sectoren ingedeelde 
benadering bedoeld in artikel D. 33/3 van Boek II van het Milieuwetboek dat het 
Waterwetboek inhoudt;" 
 

Hoofdstuk 3. – Wijzigende bepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het 
Waterwetboek inhoudt 

 
Art.12. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van Boek II van het Milieuwetboek dat 
het Waterwetboek inhoudt, wordt een Hoofdstuk I ingevoegd bevattende artikel R. 57, dat 
luidt als volgt: 
 

"Hoofdstuk I - Algemeen 
 
Art. R. 57. De lijst van de vissoorten waarvan het vrije verkeer in het Waals gewest is 
verzekerd, is in bijlage LVIII opgenomen. ". 
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Art. 13. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk II ingevoegd bevattende artikelen R. 58 tot R. 72, dat luidt als volgt: 
 

"Hoofdstuk II - Onbevaarbare waterlopen 
 

Afdeling 1 - Indeling 
 
Art. R. 58. De punten vanwaar de onbevaarbare waterlopen in de eerste categorie worden 
ingedeeld, worden voor elk van hen bepaald door de indicaties die in bijlage LIX zijn 
opgenomen. 
 

Afdeling 2 - Atlas 
 
Art. R. 59. Afhankelijk van de beschikbare gegevens bevat de Atlas van de onbevaarbare 
waterlopen bedoeld in artikel D. 36 van onderhavig boek: 
1° de punten waar de afmetingen werden bepaald; 
2° de breedte gemeten aan de bovenrand en aan het plafond; 
3° de diepte vastgesteld onder aan de waterkanten; 
4° de helling; 
5° het verloop van de overdekte waterlopen en hun toegangspunten; 
6° de gegevens met betrekking tot de niet geklasseerde waterlopen. 
 

Afdeling 3 - Onderhoudswerken en kleine herstellingen 
 
Art. R. 60. De onderhoudswerken en kleine herstellingen die moeten worden uitgevoerd aan 
een waterloop of een deel van een waterloop van tweede categorie die de grens vormt van 
twee provincies, worden uitgevoerd door de provincie op het grondgebied waarvan de 
waterloop loopt, onmiddellijk stroomopwaarts van het punt vanaf waar het langs de grens 
loopt, als het begin van het aangrenzende gedeelte samenvalt met de oorsprong van de 
waterloop, door de provincie die werd aangeduid door de Regering die bevoegd is om die 
oorsprong vast te leggen. 
 
Art. R. 61. De beheerders voeren minstens één keer om de zes jaar een inspectie uit van de 
onbevaarbare waterlopen. Die inspectie heeft ten doel om: 
1° de waterlopen of delen van de waterlopen te bepalen waarop onderhoudswerken en 
kleine herstellingen moeten worden uitgevoerd; 
2° het soort uit te voeren werken te bepalen; 
3° de uit te voeren werken te plannen; 
4° de werken te identificeren die worden veroorzaakt of verergerd door het gebruik van de 
waterloop door privaat- of publiekrechtelijke personen of door de aanwezigheid van 
bouwwerken die aan privaat- of publiekrechtelijke personen toebehoren. 
De kosten die voortvloeien uit de inspectie van de onbevaarbare waterlopen worden 
gedragen door degenen die er het initiatief hebben van genomen. Een bijdrage in die kosten 
mag ten laste gelegd worden van de privaat- of publiekrechtelijke personen die gebruiker zijn 
van de waterloop of die eigenaar zijn van een kunstwerk, in verhouding tot de verzwaring 
van de kosten van die inspectie welke het gevolg is van het gebruik van de waterloop of van 
het bestaan van het kunstwerk. De beheerder van de onbevaarbare waterloop legt die 
bijdrage in de kosten vast. 
 
Art. R. 62. De beheerders stellen te gelegener tijd de projecten voor onderhoudswerken en 
kleine herstellingen op en bepalen er de uitvoeringswijze van. De beheerders kunnen 
beslissen dat de onderhoudswerken en kleine herstellingen voor een bepaalde waterloop of 
voor een volledig of een deel van een bekken of een bepaald hydrografisch onderbekken 
moeten worden uitgevoerd. 
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De beheerders plegen in overeenstemming met artikelen R. 80 en volgende voorafgaand 
aan de uitvoering van de werken overleg met het Département de la Nature et des Forêts 
van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 
Het toezicht op en de leiding van de onderhoudswerken en kleine herstellingen worden door 
de beheerders verzekerd. 
 
Art. R. 63. § 1. De volgende onderhoudswerken en kleine herstellingen mogen door andere 
personen dan de beheerders worden uitgevoerd: 
1° het verzamelen van afval, takken van bomen, ijsdammen en omvangrijke voorwerpen; 
2° het onderhoud en de eliminatie van beplanting op de waterkanten van onbevaarbare 
waterlopen, en dan meer bepaald de verwijdering van wortels, takken, bomen, struiken en 
planten van welke aard dan ook die op de waterkanten groeien, zonder de bedding bij lage 
waterstand van die waterlopen te wijzigen, en de vernietiging van invasieve planten; 
3° de verwijdering van alles wat zich op de bestaande dijken langs de onbevaarbare 
waterlopen bevindt. 
 
§ 2. De onderhoudswerken en kleine herstellingen bedoeld in § 1 mogen pas na een 
voorafgaande aangifte worden uitgevoerd. 
Zonder afbreuk te doen aan een verzending via elektronische weg wordt de aangifte bij 
aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de 
zending verleend wordt of overhandigd tegen een ontvangstbewijs aan de betreffende 
beheerder afhankelijk van de categorie van de onbevaarbare waterloop waar het project is 
gelegen. 
De aangifte wordt opgesteld in twee exemplaren met het formulier waarvan het model werd 
vastgelegd door de minister die bevoegd is voor onbevaarbare waterlopen.  
De aangifte wordt als onontvankelijk beschouwd als ze niet in overeenstemming met de 
bepalingen van het tweede lid werd opgestuurd of overhandigd of als er inlichtingen of 
documenten ontbreken die krachtens het derde lid vereist zijn.  

 
§ 2. Als de aangifte onontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de beheerder aan de aangever 
binnen de vijftien dagen te rekenen van de datum van ontvangst van de aangifte een 
exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 'onontvankelijk' is aangebracht, evenals 
een kopie van de gemotiveerde beslissing die de onontvankelijkheid van de aangifte 
verantwoordt. 

 
§ 3. Als de aangifte wel ontvankelijk is, bezorgt de beheerder een exemplaar van de aangifte 
aan het Département da la Nature et des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement met het oog op een advies voor het eventuele opleggen van 
bijkomende uitvoeringsvoorwaarden. Op vraag van de beheerder of een van de voornoemde 
departementen kan vooraf een gemeenschappelijk bezoek op het terrein worden 
georganiseerd. De instanties versturen hun gemotiveerde advies binnen de vijftien dagen na 
hun aanhangigmaking. Anders wordt het advies verondersteld gunstig te zijn. 
De beheerder bezorgt binnen een termijn van zestig dagen na de datum van ontvangst van 
de aangifte aan de aangever een exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 
'geregistreerd' is aangebracht.  
In voorkomend geval laat de beheerder aan de aangever weten dat aan bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden moet worden voldaan. In dat geval bezorgt hij aan de aangever het 
exemplaar bedoeld in het 2e lid, waarbij hij een exemplaar voegt van de bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden.  
Indien dat niet gebeurt binnen de termijn bedoeld in het 2e lid, wordt de aangifte 
verondersteld ontvankelijk te zijn zonder bijkomende voorwaarden. 
 

Afdeling 4 - Procedure voor domaniale vergunning van de beheerder 
 
Art. R. 64. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 
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1° 'Openbaar domein': de bedding bij lage waterstand van een onbevaarbare waterloop 
zoals bedoeld in artikel D. 34 van dit boek en zoals omschreven in artikel D. 2, 56 bis van dit 
boek; 
2° 'Vergunninghouder': houder van een domaniale vergunning. 
 
Art. R. 65. § 1. De aanvraag tot domaniale vergunning bedoeld in artikel D. 40, § 3 van dit 
boek wordt opgesteld in twee exemplaren met behulp van het formulier waarvan het model 
waarvan het model werd vastgelegd door de minister die bevoegd is voor onbevaarbare 
waterlopen. Afhankelijk van de categorie van de onbevaarbare waterloop waar het project 
wordt uitgevoerd en zonder afbreuk te doen aan de verzending via elektronische weg, wordt 
de aanvraag verstuurd naar de beheerder die bij de werken betrokken is, bij aangetekend 
schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend 
wordt of met overhandiging tegen ontvangstbewijs. 
 
§ 2. De beheerder verstuurt binnen een termijn van twintig dagen te rekenen van de datum 
waarop hij de aanvraag ontvangt, naar de aanvrager een ontvangstbewijs, dat bevestigt dat 
de aanvraag volledig is.  
Indien de aanvraag evenwel onvolledig is, verzendt hij op dezelfde wijze een lijst van de 
ontbrekende stukken en gegevens aan de aanvrager en geeft hij aan dat de procedure 
opnieuw begint te lopen vanaf het moment van ontvangst van die stukken en gegevens. De 
beheerder kan ook eisen om bijkomende documenten voor te leggen die hij nodig acht voor 
het onderzoek van de aanvraag en verduidelijkt dat de procedure opnieuw begint te lopen 
vanaf het moment dat hij die documenten heeft ontvangen. Binnen de twintig dagen na de 
ontvangst van de aanvullende informatie verzendt de beheerder een ontvangstbewijs waarin 
hij bevestigt dat de aanvraag volledig is. 
Indien de beheerder geen ontvangstbewijs naar de aanvrager verzendt na afloop van de 
termijn van twintig dagen, wordt de aanvraag als volledig beschouwd en wordt de procedure 
voortgezet. 
 
§ 3. Tijdens het onderzoek van de aanvraag pleegt de beheerder in overeenstemming met 
artikelen R. 80 en volgende voorafgaand aan de uitvoering van de werken overleg met het 
Département de la Nature et des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement. 
 
§ 4. De beslissing waarbij de vergunning wordt verleend, vermeldt op zijn minst: 
1° de identiteit van de aanvrager; 
2° de ligging, de identificatie en de beschrijving van de vergunde werken; 
3° de datum van de uitreiking van de vergunning en in voorkomend geval de duur ervan; 
4° in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden die voor de uitreiking gelden; 
5° de termijn waarin de vergunning moet worden uitgevoerd; 
6° de maatregelen waarmee de beslissing wordt bekendgemaakt; 
7° de modaliteiten van het beroep. 
 
§ 5. Gelijktijdig met de verzending van de beslissing bij aangetekend schrijven of op enige 
andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, naar de 
aanvrager, verzendt de beheerder ook een kopie van zijn beslissing: 
1° naar de instanties die in de loop van de procedure binnen de voorgeschreven termijn 
advies hebben verleend; 
2° naar de gemeente(n) op het grondgebied waarvan het project zal worden uitgevoerd. 
Een bekendmaking van de toekenning van de domaniale vergunning wordt gedurende 
twintig dagen voordat de domaniale vergunning van kracht wordt, door de vergunninghouder 
in de nabijheid van de plaats waar het project moet worden uitgevoerd, aan de kant van de 
weg en leesbaar vanaf de weg aangehangen. Deze bekendmaking vermeldt het voorwerp 
van de beslissing, de plaats waar die beslissing kan worden geraadpleegd evenals de 
modaliteiten van het beroep. 
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De bekendmaking wordt ook twintig dagen lang op de gebruikelijke plaatsen aangeplakt in 
de gemeente(n) op het terrein waarvan het project zal worden uitgevoerd. Na afloop van die 
aanplaktermijn stelt de burgemeester een getuigschrift op dat de aanplakking certificeert. 
De beslissing die de vergunning toekent, is uitvoerbaar vanaf de dag na afloop van de 
beroepstermijn voorzien in artikel D. 46 van dit boek of de dag na de verzending van de 
vergunning naar de vergunninghouder als de deze na beroep werd toegekend. 
 
Art. R. 66. Bij de toekenning van de domaniale vergunning bedoeld in artikel D. 40, § 3 van 
dit boek, kan de beheerder bijzondere voorwaarden bepalen. In geval van een vergunning 
van bepaalde duur legt hij in de vergunning de geldigheidsduur ervan vast. 
De domaniale vergunning vervalt als ze niet werd uitgevoerd binnen een termijn van drie jaar 
na de toekenning ervan. Deze termijn kan echter op vraag van de vergunninghouder met 
een jaar worden verlengd. Onverminderd de verzending via elektronische weg wordt deze 
aanvraag bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening 
aan de zending verleend wordt, dertig dagen vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn 
ingediend. De verlenging wordt door de beheerder toegekend. 
De vergunninghouder kan afzien van de domaniale vergunning bij aangetekend schrijven of 
op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, 
onverminderd de verzending via elektronische weg. 
Wanneer de domaniale vergunning afloopt, kan de beheerder vragen om de locatie in haar 
oorspronkelijke staat te herstellen op de voorwaarden die hij zelf vastlegt. 
 
Art. R. 67. De vergunninghouder brengt de beheerder onmiddellijk op de hoogte van elke 
wijziging van de gegevens vermeld in de domaniale vergunning die in de vorm van een 
eenzijdige akte werd uitgereikt.  
Wanneer een domaniale vergunning aan meerdere vergunninghouders wordt uitgereikt, 
worden die hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk gehouden voor alle verplichtingen die uit 
die vergunning voortvloeien. 
De vergunninghouder meldt aan de beheerder zo snel mogelijk elke schade die aan het 
openbare domein werd aangericht. 
De vergunninghouder treft alle nodige maatregelen om de veiligheid van de gebruikers op 
het openbare domein te verzekeren. In geen geval berokkent hij schade aan de belangrijkste 
functies van de onbevaarbare waterloop bedoeld in artikel D. 33/1 van dit boek. 
De domaniale vergunning wordt bij wijze van gunst en herroepbaar toegekend, onder 
voorbehoud van het recht van derden. De vergunninghouder kan op geen enkele 
schadevergoeding noch schadeloosstelling van welke aard dan ook aanspraak maken als de 
beheerder op welk moment dan ook erkent dat het in het kader van het beheer van het 
openbare domein nodig is om maatregelen te treffen die hem alle voordelen of een deel van 
de voordelen ontnemen die uit de vergunning voortvloeien. 
De vergunninghouder verwittigt de beheerder tien dagen op voorhand bij aangetekend 
schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend 
wordt, dat de domaniale vergunning begint te lopen. De vergunninghouder werkt samen met 
de beheerder en in voorkomend geval met het Département de la Nature et des Forêts van 
de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, met de bedoeling om de 
controle door hen van de bijzonder voorwaarden die in de domaniale vergunning zijn 
vastgelegd, toe te laten. Dat toezicht houdt enkel een controle in van de opgelegde 
bijzondere voorwaarden, zonder dat de beheerder van het openbaar domein hiervoor enige 
verantwoordelijkheid draagt. 
De samenwerking met de beheerder kan de toegang van de beheerder tot de installaties van 
de vergunninghouder inhouden. De toegang wordt op elk moment aan de beheerder 
toegekend. 
De vergunninghouder mag in geen geval zakelijke rechten op het openbaar domein laten 
gelden of verkrijgen en ook geen andere rechten laten gelden dan de rechten die 
uitdrukkelijk in de domaniale vergunning worden vermeld. 
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De bouwwerken die krachtens de domaniale vergunning worden opgericht, blijven eigendom 
van de vergunninghouder.  
 
Art. R. 68. De beheerder heeft het recht om in de volgende gevallen de bouwwerken te 
wijzigen of te schrappen: 
1° wanneer niet wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarden die krachtens artikel R. 66 
werden vastgelegd; 
2° wanneer een ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens of schade of een risico op 
schade aan het leefmilieu opduikt; 
3° wanneer die bouwwerken een ernstige bedreiging vormen voor de openbare veiligheid of 
om het risico op overstromingen te voorkomen; 
4° wanneer die bouwwerken een ernstige bedreiging vormen voor het watermilieu, en dan 
meer bepaald wanneer dit wordt blootgesteld aan kritieke hydromorfologische 
omstandigheden die niet verenigbaar zijn met de bescherming, de verbetering of het herstel 
ervan; 
5° wanneer de vergunninghouder inbreuken pleegt op de bepalingen die in deze titel worden 
vermeld. 
De beheerder brengt de vergunninghouder daarvan op de hoogte minstens vijftien dagen 
vóór de aanvang van de uitvoering van de werken bij aangetekend schrijven of op enige 
andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt. De kosten die 
de wijziging van het bouwwerk met zich brengen, zijn ten laste van de betrokken 
vergunninghouder. 
 
Art. R. 69. § 1. De domaniale vergunning die wordt uitgereikt in de vorm van een eenzijdige 
akte, kan op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of ingetrokken, zonder dat de 
vergunninghouder in dat opzicht op welke schadevergoeding dan ook aanspraak kan maken. 

 
§ 2. In dat geval brengt de vergunninghouder bij aangetekend schrijven of op enige andere 
wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, op de hoogte van de 
mogelijkheid om de toegekende domaniale vergunning te wijzigen, op te schorten of in te 
trekken. Hij verduidelijkt daarbij:  
1° de motieven die de overwogen maatregel rechtvaardigen; 
2° dat de vergunninghouder de gelegenheid heeft om binnen de dertig dagen te rekenen van 
de datum van kennisgeving van die informatie zijn verweermiddelen uiteen te zetten en dat 
hij het recht heeft om bij deze gelegenheid de beheerder om een mondelinge verdediging 
van zijn zaak te verzoeken; 
3° dat de vergunninghouder het recht heeft om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen 
door een raadsman; 
4° dat de vergunninghouder het recht heeft om zijn dossier te consulteren; 
De beheerder bepaalt in voorkomend geval de dag waarop de vergunninghouder 
uitgenodigd wordt om de mondelinge verdediging van zijn zaak voor te dragen. 
Indien het advies van een bijzondere instantie werd vereist in het kader van de procedure 
voor de toekenning van de vergunning, legt de beheerder haar het dossier voor advies voor 
en brengt gelijktijdig de vergunninghouder daarvan op de hoogte. Als de instantie haar 
advies niet binnen de dertig dagen te rekenen van de datum van de aanhangigmaking 
verzendt, wordt het advies verondersteld conform te zijn met dat van de beheerder. 

 
§ 3.  De beslissing om de domaniale vergunning in te trekken, op te schorten of te wijzigen 
wordt binnen de honderdtwintig dagen te rekenen van de datum van de afloop van de termijn 
bedoeld in paragraaf 2, 2°, aan de vergunninghouder betekend bij aangetekend schrijven of 
op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt.  
 
Art. R. 70. § 1. In afwijking van artikel D. 40 van dit boek kan de plaatsing van één of 
meerdere voorlopige en tijdelijke installaties, waarvan de duur niet meer dan drie maanden 
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bedraagt en het verloop van de bedding bij lage waterstand niet wijzigt, worden uitgevoerd 
na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een voorafgaande aangifte. 
Onverminderd een verzending via elektronische weg wordt de aangifte bij aangetekend 
schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend 
wordt of overhandigd tegen een ontvangstbewijs bezorgd aan de betreffende beheerder 
afhankelijk van de categorie van de onbevaarbare waterloop waar het project is gelegen. 
De aangifte wordt opgesteld in twee exemplaren met het formulier waarvan het model werd 
vastgelegd door de minister die bevoegd is voor leefmilieu.  
De aangifte wordt als onontvankelijk beschouwd als ze niet in overeenstemming met de 
bepalingen van het 2e lid werd verzonden of overhandigd of als er inlichtingen of 
documenten ontbreken die krachtens het 3e lid vereist zijn.  

 
§ 2. Als de aangifte onontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de beheerder aan de aangever 
binnen de vijftien dagen te rekenen van de datum van ontvangst van de aangifte een 
exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 'onontvankelijk' is aangebracht, evenals 
een kopie van de gemotiveerde beslissing die de onontvankelijkheid van de aangifte 
verantwoordt. 

 
§ 3. Als de aangifte wel ontvankelijk is, bezorgt de beheerder een exemplaar van de aangifte 
aan het Département da la Nature et des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement met het oog op een advies voor het eventuele opleggen van 
bijkomende uitvoeringsvoorwaarden. Op vraag van de beheerder of een van de voornoemde 
departementen kan vooraf een gemeenschappelijk bezoek op het terrein worden 
georganiseerd. De instanties verzenden hun gemotiveerde advies binnen de vijftien dagen 
na hun aanhangigmaking. Anders wordt het advies verondersteld gunstig te zijn. 
De beheerder bezorgt binnen een termijn van zestig dagen na de datum van ontvangst van 
de aangifte aan de aangever een exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 
'geregistreerd' is aangebracht.  
In voorkomend geval laat de beheerder aan de aangever weten dat aan bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden moet worden voldaan. In dat geval bezorgt hij aan de aangever het 
exemplaar bedoeld in het 2e lid, waarbij hij een exemplaar voegt van de bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden.  
Indien dat niet gebeurt binnen de termijn bedoeld in het 2e lid, wordt de aangifte 
verondersteld ontvankelijk te zijn zonder bijkomende voorwaarden. 
 
§ 4. Na afloop van die termijn herstelt de aangever de locatie in de toestand waarin ze zich 
bevond voordat de tijdelijke installatie werd geplaatst. De beheerder kan vragen om de 
nodige waarborgen voor te leggen voor de naleving van de verplichtingen met betrekking tot 
de herstelling van de locatie in haar oorspronkelijke toestand. 
 

Afdeling 5. - Algemene bepalingen 
 
Art. R. 71. § 1. In de gevallen bedoeld in artikel D. 45 van dit boek brengt de beheerder de 
eigenaar bij aangetekend schrijven of op enige ander wijze waarop een vaste dagtekening 
aan de zending verleend wordt, dat hij de naleving vraagt van bepaalde voorwaarden, de 
uitvoering van de werken of de verwijdering van het bestaande bouwwerk of de bestaande 
bouwwerken. Hij verduidelijkt daarbij:  
1° de motieven die de maatregel rechtvaardigen; 
2° dat de eigenaar de gelegenheid heeft om binnen de dertig dagen te rekenen van de 
datum van kennisgeving van die informatie  zijn verweermiddelen uiteen te zetten en dat hij 
het recht heeft om bij deze gelegenheid de beheerder om een mondelinge verdediging van 
zijn zaak te verzoeken; 
3° dat de eigenaar het recht heeft om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een 
raadsman; 
4° dat de eigenaar het recht heeft om zijn dossier te raadplegen. 
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De beheerder bepaalt in voorkomend geval de dag waarop de eigenaar uitgenodigd wordt 
om de mondelinge verdediging van zijn zaak voor te dragen. 

 
§ 2. De beslissing van de beheerder wordt binnen de twintig dagen te rekenen van de datum 
van het verstrijken van de termijn bedoeld in paragraaf 1, 2°, betekend aan de eigenaar bij 
aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de 
zending verleend wordt. 
 
Art. R. 72. § 1. Op straffe van onontvankelijkheid en onverminderd de verzending per 
elektronische weg wordt het beroep op de Regering voorzien in artikel D. 46 van dit boek 
gericht aan de minister die bevoegd is voor onbevaarbare waterlopen, op het adres van de 
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement bij aangetekend schrijven of op 
enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt middels 
het formulier bedoeld in bijlage LXIII. 

 
§ 2. Indien het advies van een bijzondere instantie was vereist in het kader van de procedure 
in eerste aanleg, legt de beroepsautoriteit het dossier voor advies voor. Als deze instantie 
haar advies niet verzendt binnen de dertig dagen te rekenen van de datum van de 
aanhangigmaking, wordt verder gegaan. 
 
§ 3. Gelijktijdig met de verzending van de beslissing naar de eiser bij aangetekend schrijven 
of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, 
verzendt de minister bevoegd voor onbevaarbare waterlopen of zijn afgevaardigde ook een 
kopie van zijn beslissing: 
1° naar de betreffende beheerder; 
2° naar de instanties die in de loop van de procedure advies hebben verleend binnen de 
voorgeschreven termijn. ". 

 
Art. 14. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk III ingevoegd bevattende artikelen R. 73 tot R. 79, dat luidt als volgt:  
 

"Hoofdstuk III - Niet geklasseerde waterlopen 

 
Afdeling I - Onderhoudswerken en kleine herstellingen 

 
Art. R. 73. Onverminderd de artikelen 556 en 557 van het Burgerlijk Wetboek voert de 
aangelande eigenaar van een niet geklasseerde waterloop de onderhoudswerken en kleine 
herstellingen alleen uit wanneer de veiligheid van de goederen en de personen dat vereisen 
en waakt er daarbij over om de goede staat of het goede ecologische potentieel van de niet 
geklasseerde waterloop niet aan te tasten: 
1° de verwijdering van de wortels, takken, bomen, kreupelbosjes en planten van welke aard 
dan ook die in de bedding bij lage waterstand groeien, wanneer ze het natuurlijke verloop 
van het water verstoren, en dit zonder de bedding van de waterloop te verstoren, evenals de 
vernietiging van invasieve planten;  
2° de verwijdering van de aanslibbingen en afzettingen van welke aard dan ook of van elk 
vreemd voorwerp, evenals de afgebrokkelde aarde, zonder wijziging van de bedding bij lage 
waterstand; 
3° het ruimen onder de bruggen en de overwelfde delen; 
4° de herstelling en de bescherming van de verzakte waterkanten en de dijken door middel 
van aangepaste materialen, evenals het snoeien van de kreupelbosjes en de struiken die er 
groeien wanneer deze het natuurlijke verloop van het water verstoren. 
De werken mogen de gewone waterloop niet verstoren en worden door de aangelande 
eigenaren van de waterloop op hun kosten langs hun respectieve erven en over de helft van 
de breedte van de niet geklasseerde waterlopen uitgevoerd.  
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Art. R. 74. De bijzondere verplichtingen welke, hetzij door het gebruik, hetzij door titels of 
overeenkomsten opgelegd worden, blijven behouden en zij moeten uitgevoerd worden onder 
de leiding van de beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van de 
tweede categorie. 
Alle bouwwerken onder, in of boven de bedding bij lage waterstand van een niet 
geklasseerde waterloop worden onderhouden en hersteld door hen aan wie ze toebehoren.  

 
Art. R. 75. De aangelande eigenaren dienen gevolg te geven aan de aanmaningen van de 
beheerder van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie met betrekking tot het 
behoud van de niet geklasseerde waterlopen in een goede staat. 

 
Art. R. 76. Indien de aangelande eigenaar zich niet voegt naar de artikelen R. 73 tot R. 75, 
kan de beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede 
categorie, de eigenaar in gebreke stellen om de onderhoudswerken en kleine herstellingen 
binnen een vooraf vastgelegde termijn uit te voeren. Die ingebrekestelling wordt aan hem 
gericht bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening 
aan de zending verleend wordt en vermeldt aan de overtreder de termijn die hem werd 
toegekend om de nodige werken uit te voeren. Indien de werken niet binnen de toegewezen 
termijn worden uitgevoerd, kan de beheerder ze zelf uitvoeren of laten uitvoeren. 
In bijzonder spoedeisende gevallen kan dezelfde beheerder de onderhoudswerken en kleine 
herstellingen uitvoeren zonder dat hij daarvoor de eigenaar vooraf in gebreke stelt.  
In elk geval worden de kosten van de werken ten laste van de aangelande eigenaar 
aangerekend bij eenvoudige staat opgesteld door de beheerder die de werken heeft laten 
uitvoeren. 
 

Afdeling II - Werken waarvoor een voorafgaande vergunning vereist is 
 
Art. R. 77. § 1. De voorafgaande schriftelijke vergunning van de beheerder die 
verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie is vereist voor 
alle werken zoals verdieping, verbreding, rechttrekking, permanente waterwinning en 
algemeen gesteld alle wijzigingen onder, in of boven de bedding bij lage waterstand van de 
niet geklasseerde waterloop of van de bouwwerken die erin zijn geplaatst, evenals het 
verwijderen of het aanleggen van zulke waterlopen. 

 
§ 2. De voorschriften van de artikelen R. 65 en R. 66 zijn van toepassing op de aanvragen 
met betrekking tot de werken die onderworpen zijn aan een voorafgaande vergunning met 
betrekking tot niet geklasseerde waterlopen. In het aanvraagdossier is het voorleggen van 
een uittreksel van de atlas van de onbevaarbare waterlopen niet vereist. 

 
§ 3. De beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede 
categorie verzendt zijn beslissing naar de aanvrager en naar elke geraadpleegde instantie 
binnen de honderdtwintig dagen te rekenen van de datum van de eerste dag na ontvangst 
van de aanvraag.  
De beslissing wordt geacht geweigerd te zijn als dit niet gebeurt binnen de in het 1e lid 
voorziene termijn.  
 
§ 4. Bij afwezigheid of schending van de vergunning die werd toegekend krachtens de eerste 
paragraaf of krachtens een eerdere wetgeving stelt de beheerder die verantwoordelijk is voor 
de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie de overtreder in gebreke om een eind te 
stellen aan de onregelmatigheid door de uitvoering van werken en indien nodig het in de 
oorspronkelijke staat (laten) herstellen van de bedding bij lage waterstand van de niet 
geklasseerde waterloop of de daar uitgevoerde bouwwerken. Die ingebrekestelling wordt 
aan hem gericht bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste 
dagtekening aan de zending verleend wordt en vermeldt aan de overtreder de termijn die 
hem werd toegekend om de nodige werken uit te voeren. Indien de locatie niet binnen de 
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toegekende termijn in haar oorspronkelijke staat wordt hersteld, kan de beheerder dat zelf 
doen of de werken daarvoor laten uitvoeren. 
 
§ 5. In afwijking van paragraaf 4 kan de beheerder die verantwoordelijk is voor onbevaarbare 
waterwegen van de tweede categorie, van ambtswege werken uitvoeren of laten uitvoeren of 
het openbare domein in zijn oorspronkelijke staat herstellen zonder de overtreder vooraf in 
gebreke te stellen als aan een van de volgende voorwaarden voldaan is: 
1° bij hoogdringendheid; 
2° als het om dringende redenen van technische, milieu- of veiligheidsaard niet aangeraden 
is om de overtreder in staat te stellen om de waterloop zelf in zijn oorspronkelijk staat te 
herstellen of te laten herstellen; 
3° als de overtreder niet bekend is en niet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd. 
 
§ 6. In elk geval is de overtreder verplicht om alle uitvoeringskosten te vergoeden op basis 
van een eenvoudig overzicht opgesteld door de beheerder die de werken zelf heeft 
uitgevoerd of de werken heeft laten uitvoeren. 
 
Art. R. 78. § 1. De beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterwegen van 
tweede categorie, vraagt de naleving van bepaalde voorwaarden, de uitvoering van de 
werken of anders de verwijdering van de toegelaten bouwwerken voordat dit hoofdstuk van 
kracht wordt, wanneer die bouwwerken een ernstige bedreiging vormen: 
1° voor de openbare veiligheid of om het risico op overstromingen te voorkomen; 
2° voor het watermilieu, en dan meer bepaald wanneer dit wordt blootgesteld aan 
hydromorfologische omstandigheden die niet verenigbaar zijn met de bescherming, de 
verbetering of het herstel van dat milieu. 
 
§ 2. Behalve bij een speciaal gemotiveerde hoogdringendheid laat de beheerder die 
verantwoordelijk is voor onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, de eigenaar bij 
aangetekend schrijven of op enige ander wijze waarop een vaste dagtekening aan de 
zending verleend wordt, weten dat hij de naleving vraagt van bepaalde voorwaarden, de 
uitvoering van de werken of de verwijdering van het bestaande bouwwerk of de bestaande 
bouwwerken. Hij verduidelijkt daarbij:  
1° de motieven die de maatregel rechtvaardigen; 
2° dat de eigenaar de gelegenheid heeft om binnen de dertig dagen te rekenen van de 
datum van kennisgeving van die informatie zijn verweermiddelen uiteen te zetten en dat hij 
het recht heeft om bij deze gelegenheid de beheerder om een mondelinge verdediging van 
zijn zaak te verzoeken; 
3° dat de eigenaar het recht heeft om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een 
raadsman; 
4° dat de eigenaar het recht heeft om zijn dossier te raadplegen. 
De beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede 
categorie, bepaalt in voorkomend geval de dag waarop de overtreder uitgenodigd wordt om 
mondeling zijn verdediging uiteen te zetten. 

 
§ 3. De beslissing van de beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare 
waterlopen van tweede categorie, wordt binnen de honderdtwintig dagen te rekenen van de 
datum van de afloop van de termijn bedoeld in paragraaf 2, 2°, bij aangetekend schrijven of 
op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, aan de 
vergunninghouder betekend. 
Indien de werken niet binnen de toegewezen termijn worden uitgevoerd, kan de beheerder 
die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, de werken 
zelf uitvoeren of ze laten uitvoeren. In dat geval is de eigenaar verplicht om alle 
uitvoeringskosten te vergoeden op basis van een eenvoudig overzicht opgesteld door de 
beheerder die de werken heeft uitgevoerd. 
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Art. R. 79. § 1. Er kan door elke betrokkene beroep worden aangetekend tegen de 
beslissingen die werden genomen krachtens de artikelen R. 76 tot R. 78, binnen de twintig 
dagen te rekenen van de datum van de betekening die hen wordt bezorgd of de datum van 
de bekendmaking van de beslissing door het bestuur. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid en onverminderd de verzending per elektronische weg 
wordt het rechtsmiddel voorzien in het 1e lid gericht aan de minister die bevoegd is voor 
onbevaarbare waterlopen, op het adres van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste 
dagtekening aan de zending verleend wordt middels het formulier bedoeld in bijlage LXIII. 
 
§ 2. Indien het advies van een bijzondere instantie was vereist in het kader van de procedure 
in eerste aanleg, legt de beroepsautoriteit het dossier voor advies voor. Als deze instantie 
haar advies niet verzendt binnen de dertig dagen te rekenen van de datum van de 
aanhangigmaking, wordt verder gegaan. 
 
§ 3. De minister die bevoegd is voor onbevaarbare waterwegen of zijn afgevaardigde, 
verzendt zijn beslissing binnen de honderdtwintig dagen te rekenen van de eerste dag na de 
ontvangst van het beroep, of in het geval van meerdere beroepen te rekenen van de eerste 
dag na de ontvangst van het laatste beroep naar de eiser.  
 
Gelijktijdig met de verzending van de beslissing naar de eiser bij aangetekend schrijven of op 
enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, verzendt 
de minister bevoegd voor onbevaarbare waterlopen of zijn afgevaardigde ook een kopie van 
zijn beslissing: 
1° naar de beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede 
categorie; 
2° naar de instanties die in de loop van de procedure advies hebben verleend binnen de 
voorgeschreven termijn. 
 
Indien de beslissing niet wordt verzonden binnen de termijn bedoeld in het 1e lid, wordt de 
beslissing die in eerste aanleg werd genomen, bevestigd. ". 
 

 
Art. 15. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk IV ingevoegd bevattende artikelen R. 80 tot R. 82, dat luidt als volgt: 
 

"Hoofdstuk IV - Overleg  
 
Art. R. 80. § 1. In de volgende gevallen wordt voorafgaand overleg georganiseerd tussen de 
betrokken beheerder en de territoriaal betrokken directie van het Département de la Nature 
et des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (hierna 
'DNF' genoemd): 
1° de uitvoering van onderhoudswerken en kleine herstellingen krachtens artikel D. 37, § 1 

van dit boek, met uitzondering van in, onder of boven de bedding bij lage waterstand: 
a) de verwijdering van afval, van kunststoffen, van omheiningen opgesteld dwars door 

de waterloop, piketten, losgekomen voorwerpen van de bodem van de waterloop of 
de waterkanten, evenals het snoeien en het verwijderen van lage en hangende 
takken; 

b) de verwijdering van struiken, ontwortelde bomen en al het dode hout;  
c) in een verstedelijkte zone of een zone met een hoog overstromingsrisico het maaien 

met een biezenzeis of een ander hulpmiddel van de invasieve grasbegroeiing, de 
verwijdering van boomstronken en wortels en de verwijdering van aanslibbing of 
grote hindernissen voor de gewone stroming van het water; 

d) het onderhoud en het herstel van bouwwerken die aan de beheerder toebehoren; 
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2° de uitvoering van werken onderworpen aan een voorafgaande domaniale vergunning 
krachtens artikel D. 40 van dit boek en de uitvoering van werken door de beheerders 
behalve de onderhoudswerken en kleine herstellingen bedoeld in artikel D. 37, § 1 van dit 
boek; 

3° het verkeer of de organisatie van het verkeer van voertuigen die niet bedoeld zijn voor 
varen op de waterkanten, de dijken en in de bedding bij lage waterstand van de 
waterlopen en op alle doorwaadbare plaatsen onderworpen aan een voorafgaande 
vergunning krachtens artikel 58 bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. 

 
§ 2. In de volgende gevallen wordt geen voorafgaand overleg georganiseerd tussen de 
betrokken beheerder en de DNF: 
1° in geval van geplande acties in het kader van een PARIS bedoeld in artikel D. 33/4 van dit 
boek; 
2° in geval van dringende interventies wegens een plotse en onvoorziene gebeurtenis die 
schade zou kunnen veroorzaken aan personen of goederen als niet onmiddellijk actie wordt 
ondernomen. 
In het geval vermeld in het 1e lid, 2°, verwittigt de betreffende beheerder vooraf en zo snel 
mogelijk de DNF van zijn lokalisatie en van de dringend overwogen acties. 

 
Art. R. 81. § 1. Het voorafgaande overleg stemt minstens overeen met een vraag om advies 
van de DNF door de betreffende beheerder in de gevallen bedoeld in artikel R. 78, §1, 1° en 
2°, of een vraag om advies van de betreffende beheerder door de DNF in de gevallen 
bedoeld in artikel R. 78, § 1, 3° en artikel 28, 7° van het decreet van 27 maart 2014 
betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren.  
 
§ 2. De DNF en de betreffende beheerder kunnen gemeenschappelijk beslissen om het 
voorafgaande overleg naar andere personen of instanties uit te breiden. 
Behalve wanneer een bezoek aan het terrein wordt georganiseerd krachtens artikel R. 82, 
wordt het advies binnen de vijftien dagen te rekenen van de datum van de aanhangigmaking 
verzonden. Anders wordt het advies verondersteld gunstig te zijn. 
Het advies bevat minstens: 
1° de identificatie van de geraadpleegde instantie; 
2° de referenties van het project; 
3° de naam, de voornaam en de hoedanigheid van de opsteller van het advies; 
4° in geval van een gunstig advies de eventuele bijzondere voorwaarden die vallen onder de 
bevoegdheid van de geraadpleegde instantie; 
5° in geval van ongunstig advies, de motieven.  
 
§ 3. Er kan een globaal advies worden geformuleerd voor een bepaald stuk waterloop.  
In het geval bedoeld in artikel R. 80, § 1, 1°, beslist de beheerder over het al dan niet 
doorgaan van de uitvoering van de geplande werken, in voorkomend geval na het 
voorstellen van een alternatieve oplossing door de geraadpleegde instantie. 
Minstens twee werkdagen vóór het begin van de werken wordt een kopie van de genomen 
beslissing per elektronische weg naar de geraadpleegde instantie verzonden. 
 
Art. R. 82. § 1. Er wordt een voorafgaande inspectie van het terrein georganiseerd wanneer: 
1° de DNF of de betreffende beheerder dit uitdrukkelijk vragen binnen de vijftien dagen te 
rekenen van de datum van de aanhangigmaking van de geraadpleegde instantie; 
2° de werken onderworpen zijn aan een voorafgaande en schriftelijke domaniale vergunning 
krachtens artikel D. 40 van dit boek; 
3° artikel 58 bis, 2e lid van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud van toepassing is in 
het geval van het verkeer of de organisatie van het verkeer van voertuigen die niet bestemd 
zijn om te varen, op de waterkanten, de dijken en in de bedding bij lage waterstand van de 
waterlopen en op de doorwaadbare plaatsen. 
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De DNF en de beheerder kunnen gemeenschappelijk beslissen dat een voorafgaand bezoek 
aan het terrein niet onmisbaar is, wanneer ze al over voldoende gegevens beschikken om 
hun advies te formuleren. 

 
§ 2. Teneinde het bezoek aan het terrein voor te bereiden, stelt de betreffende beheerder in 
de gevallen bedoeld in artikel R. 80, paragraaf 1, 1° en 2° of de DNF in de gevallen bedoeld 
in artikel R. 80, paragraaf 1, 3° en artikel 28, 4° van het decreet van 27 maart 2014 
betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, een voorbereidend dossier 
samen en verzendt dit. Dit dossier bevat minstens de volgende informatie: 
1° de doelstellingen die met de werken worden nagestreefd; 
2° hun lokalisatie op een IGN-kaart op schaal 1/25.000 of 1/10.000; 
3° het werkplan of de werkplannen als die bestaan; 
4° een voldoende gedetailleerde beschrijving van de werken, zodat kan worden geoordeeld 
over hun effecten op de bedding bij lage waterstand van de waterloop en zijn waterkanten - 
en dit zowel op de flora als de fauna, op de natuurlijke habitats en de ecosysteemdiensten; 
5° informatie over de gewenste periode voor het begin van de werken; 
6° de datum, het tijdstip en de lokalisatie van het bezoek aan het terrein, dat in voorkomend 
geval zal plaatsvinden in aanwezigheid van de aanvrager binnen een termijn van minstens 
vijf werkdagen na de datum dat het voorbereidende dossier werd verstuurd. 

 
§ 3. De DNF delegeert maximaal drie agenten tijdens het bezoek aan het terrein, namelijk de 
agent voor de vistriage, de agent voor de bostriage en in voorkomend geval de agent van 
Natura 2000.  
Tijdens de inspectie wordt gestreefd naar een consensus tussen de betreffende beheerder 
en de vertegenwoordigers van de DNF. 
De betreffende beheerder of de DNF stelt ter plaatse het proces-verbaal op van het bezoek 
aan het terrein, dat door alle aanwezigen wordt ondertekend. De betreffende beheerder of de 
DNF verstuurt een kopie van het proces-verbaal binnen de drie werkdagen per elektronische 
weg naar elke deelnemer. 
Het advies, waarvan de inhoud in artikel R. 81, § 2 wordt gepreciseerd, wordt binnen de acht 
dagen te rekenen van de datum van het bezoek aan het terrein verzonden. Anders wordt het 
advies verondersteld gunstig te zijn.  
In het geval bedoeld in artikel R. 80, § 1, 1°, beslist de beheerder over het al dan niet 
doorgaan van de geplande werken, in voorkomend geval na een voorstel van een 
alternatieve oplossing door de geraadpleegde instantie. 
Minstens twee werkdagen vóór het begin van de werken wordt een kopie van de genomen 
beslissing per elektronische weg naar de geraadpleegde instantie verzonden. ". 
 
Art. 16. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van Boek II van hetzelfde Wetboek 
wordt een Hoofdstuk V ingevoegd bevattende artikelen R. 83 tot R. 89, dat luidt als volgt: 
 

"Hoofdstuk V - Politiemaatregelen  
 

Afdeling I - Politiemaatregelen van toepassing op de niet geklasseerde waterlopen 
 
Art. R. 83. § 1. Er wordt een overtreding van derde categorie in de zin van deel VIII van het 
decretale gedeelte van Boek I van het Milieuwetboek begaan door: 
1° wie een overtreding begaat van de artikelen R. 73 tot R. 75; 
2° wie zonder de vereiste vergunning op een manier die niet met die vergunning 
overeenstemt of zonder dat daarbij aan de vastgelegde voorwaarden wordt voldaan, werken 
uitvoert of behoudt in de bedding bij lage waterstand zoals bedoeld in artikel R. 77; 
3° wie ofwel:  
a) de bedding bij lage waterstand of de dijken van een niet geklasseerde waterloop 

beschadigt of verzwakt; 
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b) de niet geklasseerde waterloop verspert of op minder dan zes meter van de 
oeverinsteek of in de zones die worden blootgesteld aan overstromingsrisico's 
voorwerpen of materialen stort die door het water zouden kunnen worden meegesleurd 
en de vernietiging, de beschadiging of de versperring van de niet geklasseerde 
waterlopen zouden kunnen veroorzaken; 

c) de één meter brede strook land vanaf de oeverinsteek van de niet geklasseerde 
waterloop naar de binnenkant van het terrein bewerkt, egt, omspit of op een andere 
manier bewerkt; 

d) peilschalen, waterpassen of andere lokalisatiesystemen die op verzoek van de 
beheerder van onbevaarbare waterlopen van tweede categorie zijn aangebracht, 
verwijdert, onherkenbaar maakt of de opstelling of locatie ervan verandert; 

e) dwars over niet geklasseerde waterlopen omheiningen of andere voorzieningen plaatst 
die de normale stroming van het water kunnen hinderen; 

f) een vijver of een reservoir in een niet geklasseerde waterloop leegmaakt zonder daarbij 
de instructies van de beheerder na te leven; 

g) een permanent bovengronds waterwinnings- of oppervlaktewaterafvoerpunt of artificiële 
waterafvoerkanalen in een niet geklasseerde waterloop installeert zonder daarbij de 
instructies van de beheerder na te leven; 

h) een seizoensgebonden afname vanaf de openbare weg uitvoert of een afname zonder 
de vereiste aangifte of zonder daarbij de instructies van de beheerder na te leven; 

i) op welke manier dan ook de niet geklasseerde waterlopen overdekt, behalve in het 
geval van handelingen en werken met betrekking tot de installatie, de bouw, de 
wijziging, de vernieuwing, de verplaatsing, de verbouwing of de uitbreiding van 
verbindingsinfrastructuren voor wegen, spoorwegen, luchthavens of stromen, 
infrastructuren die toegang bieden tot een privaat eigendom met een minimale breedte 
die noodzakelijk is voor die toegang, of telecommunicatie-, vloeistof- of energienetten; 

j) handelingen en werken uitvoert bedoeld in artikel R. 89/2 zonder de vereiste vergunning, 
op een manier die er niet mee overeenstemt of zonder de vastgelegde voorwaarden na 
te leven; 

k) situaties laat bestaan die ontstaan zijn naar aanleiding van de handelingen bedoeld in 
3°; 

4° de gebruiker of de eigenaar van een bouwwerk dat wordt gerealiseerd op een niet 
geklasseerde waterloop die niet nagaat of dat bouwwerk werkt in overeenstemming met de 
instructies die hem door de beheerder werden bezorgd en in elk geval op een manier dat het 
water in de waterloop een minimumniveau bereikt, geen maximumniveau bereikt of zich 
tussen een minimum- en maximumniveau bevindt dat wordt aangeduid door een waterpas of 
elk ander markeringssysteem dat conform de instructies van de beheerder werd geplaatst. 
 
§ 2. Er wordt een overtreding van vierde categorie in de betekenis van deel VIII van het 
decretale deel van Boek 1 van het Milieuwetboek begaan door wie nalaat om de 
aanmaningen van de beheerder van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie na 

te volgen, meer bepaald door niet op eigen kosten in de bedding van de niet geklasseerde 
waterloop peilschalen of waterpassen of andere markeringssystemen te plaatsen of door de 
plaatsing of de opstelling van de peilschalen of waterpassen of de bestaande 
markeringssystemen te wijzigen. 
 

Afdeling II - Gemeenschappelijke politiemaatregelen voor onbevaarbare  
en niet geklasseerde waterlopen 

 
Art. R. 84. § 1. De beheerders bedoeld in artikel D. 35 kunnen debietmetingen uitvoeren op 
alle onbevaarbare en niet geklasseerde waterlopen. Ze kunnen de gebruikers of de 
eigenaars van bouwwerken ook verplichten om op hun kosten peilschalen of waterpassen of 
andere vaste of tijdelijke markeringssysteem in de bedding van die waterlopen te plaatsen of 
om de plaatsing of de opstelling van de bestaande peilschalen, waterpassen of 
markeringssystemen te wijzigen.  
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Het maximale waterdebiet dat in een onbevaarbare of een niet geklasseerde waterloop mag 
worden gewonnen of geloosd, wordt door de beheerders vastgelegd.  
De gebruikers of de eigenaars van bouwwerken die op onbevaarbare en niet geklasseerde 
waterlopen worden geplaatst, dienen de aanmaningen van de beheerders op te volgen: 
1° om elk noodzakelijk manoeuvre uit te voeren, en dan meer bepaald om afsluiters en 
kleppen te openen of te sluiten; 
2° om het winnen of het lozen van water tijdens gevoelige perioden voor de staat van de 
hulpbronnen in het water en de watermilieus tijdelijk op te schorten of te beperken.  
 
§ 2. De gebruikers en de eigenaars van bouwwerken op onbevaarbare of niet geklasseerde 
waterlopen dienen er ook op toe te zien dat de bouwwerken werken in overeenstemming met 
de instructies van de beheerders en in elk geval op een manier dat het water in de waterloop 
een minimumniveau bereikt, geen maximumniveau bereikt of zich tussen een minimum- en 
maximumniveau bevindt dat wordt aangeduid door de waterpas of gelijk welk ander 
markeringssysteem dat conform de instructies van de beheerder werd geplaatst. 
 
Art. R. 85. Bij de installatie van een waterlozing in een onbevaarbare of niet geklasseerde 
waterloop gelden de volgende voorwaarden: 
1° alle nodige maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het water wordt 
teruggedrongen naar de naburige eigendommen en om te vermijden dat de bedding van de 
waterloop verstopt raakt of afkalft; 
2° de voorkanten van de bouwwerken voor de wateraanvulling worden uitgevoerd zonder 
uitsprong ten opzichte van de helling van de waterkant; 
3° de waterlozing wordt in de stromingsrichting van de waterloop gericht onder een hoek van 
minstens vijfendertig graden en maximaal negentig graden ten opzichte van de 
steunwaterkant waarop de waterlozing zich bevindt; 
4° in geen geval mag het bouwwerk voor de waterafvoer de natuurlijke stroming van de 
waterloop verstoren; 
5° de waterkant van de waterloop moet worden gestabiliseerd ter hoogte van de 
wateraanvulling en over de breedte van de geul, vermeerderd met dertig centimeter aan 
beide kanten; 
6° de waterkanten worden beschermd door een gemetseld of een betonnen bouwwerk of 
door een bescherming van breuksteenstorting, plantaardig technisch geotextiel of elk ander 
materiaal van dezelfde kwaliteit, dat dezelfde functie vervult. 

 
Art. R. 86. Voor de installatie van een permanente winning van oppervlaktewater dat niet tot 
drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is, in een onbevaarbare of 
een niet geklasseerde waterloop gelden de volgende voorwaarden: 
1° de aanleg van een dam dwars over de waterloop is verboden; 
2° de voorkanten van de bouwwerken voor de waterwinning worden uitgevoerd zonder 
uitsprong ten opzichte van de helling van de waterkant; 
3° de waterkant van de waterloop moet worden gestabiliseerd ter hoogte van het 
waterwinningspunt en over de breedte van de geul, vermeerderd met dertig centimeter aan 
beide kanten; 
4° de waterkanten worden beschermd door een gemetseld of een betonnen bouwwerk of 
door een bescherming van breuksteenstorting, plantaardig technisch geotextiel of elk ander 
materiaal van dezelfde kwaliteit, dat dezelfde functie vervult; 
5° er wordt een geschikt systeem voor de regeling van het debiet van de waterwinning 
geïnstalleerd, zodat op elk moment het debiet dat voor de waterloop is voorbehouden, 
beschikbaar blijft. 
 
Art. R. 87. § 1. Het is verboden om in bepaalde seizoenen water uit een onbevaarbare of 
niet geklasseerde waterloop vanaf de openbare weg te winnen. 
Bouwwerken, werken of activiteiten uitgevoerd door een natuurlijk of een rechtspersoon, 
openbaar of privaat, waarbij in bepaalde seizoenen water uit onbevaarbare of niet 
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geklasseerde waterlopen wordt gewonnen, waarvan het water al dan niet wordt 
teruggevoerd, mogen pas worden uitgevoerd nadat ze het voorwerp hebben uitgemaakt van 
een voorafgaande aangifte, behalve voor waterwinning om huishoudelijke doeleinden.  
Onverminderd de verzending via elektronische weg wordt de aangifte verzonden bij 
aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de 
zending verleend wordt of tegen ontvangstbewijs naar de betreffende beheerder afhankelijk 
van de categorie van de onbevaarbare waterloop waar het project wordt uitgevoerd of naar 
de beheerder die verantwoordelijk is voor de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie 
in het geval van een niet geklasseerde waterloop. 
De aangifte wordt opgesteld in twee exemplaren met het formulier waarvan het model werd 
vastgelegd door de minister die bevoegd is voor leefmilieu.  
De aangifte wordt als onontvankelijk beschouwd als ze niet in overeenstemming met de 
bepalingen van het 3e lid werd opgestuurd of overhandigd of als er inlichtingen of 
documenten ontbreken die krachtens het 4e lid vereist zijn.  

 
§ 2. Als de aangifte onontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de beheerder aan de aangever 
binnen de vijftien dagen te rekenen van de datum van ontvangst van de aangifte een 
exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 'onontvankelijk' is aangebracht, evenals 
een kopie van de gemotiveerde beslissing die de onontvankelijkheid van de aangifte 
verantwoordt. 

 
§ 3. Als de aangifte wel ontvankelijk is, bezorgt de beheerder een exemplaar van de aangifte 
aan het Département de l'Environnement et de l'Eau en aan het Département da la Nature et 
des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement met het oog op 
een advies voor het eventuele opleggen van bijkomende uitvoeringsvoorwaarden. Op vraag 
van de beheerder of een van de voornoemde departementen kan vooraf een 
gemeenschappelijk bezoek op het terrein worden georganiseerd. De instanties verzenden 
hun gemotiveerde advies binnen de vijftien dagen na hun aanhangigmaking. Anders wordt 
het advies verondersteld gunstig te zijn. 
De beheerder bezorgt binnen een termijn van zestig dagen na de datum van ontvangst van 
de aangifte aan de aangever een exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 
'geregistreerd' is aangebracht.  
In voorkomend geval laat de beheerder aan de aangever weten dat aan bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden moet worden voldaan. In dat geval bezorgt hij aan de aangever het 
exemplaar bedoeld in het 2e lid, waarbij hij een exemplaar voegt van de bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden.  
Indien dat niet gebeurt binnen de termijn bedoeld in het 2e lid, wordt de aangifte 
verondersteld ontvankelijk te zijn zonder bijkomende voorwaarden. 

 
§ 4. Er moet om de 6 jaar een nieuwe aangifte worden ingediend. 
 
Art. R. 88. § 1. Bij de uitvoering van een seizoensgebonden waterwinning zoals bedoeld in 
artikel R. 87, dient de aangever de bepalingen de debiet- en/of volumewaarden na te leven, 
evenals de winningsperioden die in zijn aangifte en in eventuele bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden die door de beheerder worden opgelegd, worden vermeld. 
Onverminderd artikel D. 33/12 kan de betreffende beheerder bij wijze van bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden de waterwinningsperiode(n) preciseren en indien nodig meerdere 
debieten vastleggen, en dan meer bepaald afhankelijk van de perioden van het jaar of de 
beschikbare resources. 

 
§ 2. Elk bouwwerk en elke waterwinningsinstallatie is uitgerust met meetmiddelen die 
aangepast zijn aan het afgenomen volume. Wanneer de waterwinning gebeurt met pompen 
in de waterloop, moet de pompinstallatie met een volumemeter uitgerust zijn. De keuze en 
de omstandigheden van de montage van de meter moeten de nauwkeurigheid van de 
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gemeten volumes mogelijk maken. Het gebruik van volumetrische meters met een 
terugstelsysteem is verboden. 
De middelen waarmee het gewonnen volume wordt gemeten, moeten regelmatig worden 
onderhouden, gecontroleerd en indien nodig vervangen zodat men te allen tijde over 
betrouwbare informatie beschikt. 
De aangever noteert in een register of een schrift de volgende elementen van de opvolging 
van de exploitatie van het bouwwerk of de installatie voor de seizoensgebonden 
waterwinning: 
1° de meetwaarden van de volumemeter bij het begin en op het einde van elke 
aftappingscampagne; 
2° de incidenten die zich hebben voorgedaan met betrekking tot de exploitatie en, naar 
omstandigheid, het meetpeil van de gewonnen volumes; 
3° de onderhoudsbeurten, controles en vervangingen van de meetmiddelen. 
De betreffende beheerder kan bij wijze van aanvullende uitvoeringsvoorwaarden de 
bijzondere registratiemodaliteiten vastleggen, evenals een stijging van de 
registratiefrequentie tijdens de gevoelige perioden voor de toestand van het beschikbare 
water en de watermilieus. 
 
§ 3. De inplantingslocatie van de bouwwerken en de installaties voor de waterwinning wordt 
zo gekozen dat elke aanzienlijke beschadiging of overexploitatie van de waterloop, met 
inbegrip van de waterkanten, kan worden voorkomen.  De bouwwerken en de installaties 
voor de waterwinning moeten zo worden ontworpen dat waterverspilling wordt voorkomen. 
De aangever overziet regelmatig de operaties met betrekking tot de seizoensgebonden 
waterwinning met pompen of een ander procedé. Hij verzekert het regelmatige onderhoud 
van de bouwwerken en de installaties die voor de waterwinning worden gebruikt, zodat de 
waterloop wordt beschermd. 
De aangever treft ook alle nodige maatregelen, en dan met name het verbieden van de 
opslag op de site van brandstoffen en andere producten die de kwaliteit van het water uit het 
pompsysteem zouden kunnen aantasten, zodat elk risico op verontreiniging van het water 
kan worden voorkomen. De betreffende beheerder kan bij wijze van bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden de volgende zaken opleggen: 
1° de installatie van een rooster ter hoogte van de waterwinningsbuis, waarvan hij de 
kenmerken bepaalt; 
2° een maximaal vermogen van de pomp, uitgedrukt in debiet per uur, afhankelijk van de 
waterloop waar het water wordt gewonnen. 

 
§ 4. Elk incident of ongeval dat de kwaliteit van het water of het kwantitatieve beheer ervan 
heeft aangetast of zou kunnen aantasten en de eerste maatregelen die werden getroffen om 
dit op te lossen, worden zo snel mogelijk door de aangever aan de beheerder gemeld, aan 
wie de aangifte werd gericht en aan het Département de la Police et des Contrôles van de 
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 
Onverminderd de maatregelen die de beheerder kan voorschrijven, dient de aangever alle 
nuttige maatregelen te (laten) treffen om een eind te maken aan de oorzaak van het incident 
of het ongeval dat het watermilieu aantast, met de bedoeling om er de gevolgen van te 
beoordelen en de situatie op te lossen. 

 
§ 5. De aangever bezorgt aan de betreffende beheerder in de maand na het einde van de 
seizoensgebonden waterwinningscampagne een overzicht van het register of het schrift 
bedoeld in paragraaf 2, waarin de volgende informatie is opgenomen: 
1° de waarden van de volumes die dagelijks en/of tijdens de winningscampagne werden 
gewonnen; 
2° voor de winningen met een pomp, de meterstand van de volumemeter op het einde van 
de winningscampagne; 
3° de exploitatie-incidenten die zich hebben voorgedaan en die de waterresources kunnen 
hebben aangetast en de maatregelen die werden getroffen om ze op te lossen. 
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Art. R. 89. § 1. De omheining die de toegang van het vee aan de rand van een 
onbevaarbare of een niet geklasseerde waterloop belet, bevindt zich op een afstand van 
minstens één meter gemeten vanaf de oeverinsteek van de waterloop naar de binnenkant 
van het terrein. In afwijking van die regel bedraagt de minimale lengte 0,75 meter voor de 
omheiningen geplaatst vóór 1 april 2014. 
 
§ 2. Wanneer het passeren met droge voeten in of in de onmiddellijke nabijheid van de 
weiden gelegen aan beide kanten van de waterloop onmogelijk is, kunnen hekken, inclusief 
tijdelijke elektrische hekken, in de omheiningen gelegen langs die waterloop geïnstalleerd 
worden om een doorwaadbare doorgang mogelijk te maken. Tijdens de tijd die nodig is voor 
de oversteek van de  waterloop kunnen die hekken open zijn. Het weiden wordt zodanig 
georganiseerd dat de frequentie en het aantal oversteken worden verminderd. 
 
§ 3. Deze afsluiting vormt geen hindernis voor de doorgang van het materiaal dat gebruikt  
wordt voor de uitvoering van de gewone onderhoudswerken of kleine herstellingen van de 
waterlopen. 
De territoriaal bevoegde directie van de DNF kan aan de personen die onderworpen zijn aan 
de verplichting van artikel D.42/1 van het Waterwetboek, een afwijking van deze verplichting 
toestaan voor gronden die het voorwerp uitmaken van een zeer extensieve wei die gunstig is 
voor biodiversiteit. 
 
Art. R. 89/1. Het is verboden om onbevaarbare en niet geklasseerde waterlopen op welke 
manier dan ook te overdekken, behalve in het geval van de volgende handelingen en werken 
met betrekking tot de installatie, de bouw, de wijziging, de vernieuwing, de verplaatsing, de 
verbouwing of de uitbreiding van: 
1° infrastructuren voor wegen, spoorwegen, luchthavens of rivieren; 
2° infrastructuren die toegang bieden tot een privaat eigendom met een breedte die strikt 
noodzakelijk is voor die toegang; 
3° telecommunicatie-, vloeistof- of energienetten. 
 
Art. R. 89/2. § 1. Op minder dan zes meter van de oeverinsteek van een onbevaarbare of 
niet geklasseerde waterloop is het verboden om vaste of mobiele installaties te bouwen, te 
plaatsen of te reconstrueren, een bestaande constructie te verbouwen, een opslagplaats van 
enkele producten, materiëlen of materialen van welke aard dan ook in te richten of om het 
reliëf van de bodem ingrijpend te wijzigen, zonder dat de beheerder daarvoor vooraf zijn 
toestemming heeft verleend. 
 
§ 2. De vergunningsaanvraag bedoeld in paragraaf 1 wordt opgesteld in twee exemplaren 
met het formulier waarvan het model werd vastgelegd door de minister die bevoegd is voor 
leefmilieu. Afhankelijk van de categorie van de waterloop waar het project gelegen is, en 
zonder afbreuk te doen aan de verzending via elektronische weg, wordt de aanvraag 
verstuurd naar de betrokken beheerder, bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze 
waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt of door overhandiging met 
ontvangstbewijs. 
De beheerder kan het voorleggen van aanvullende documenten eisen die hij nodig acht voor 
het onderzoek van de aanvraag. In dat geval begint de procedure opnieuw te lopen op de 
datum van de ontvangst van die documenten.  
 
§ 3. De beheerder betekent zijn beslissing aan de aanvrager binnen de honderdtwintig 
dagen te rekenen van de eerste dag na ontvangst van de aanvraag of de aanvullingen 
ervan. Anders wordt ze verondersteld te zijn geweigerd. 
 
Art. R. 89/3. § 1ter. Er kan door elke betrokkene beroep worden aangetekend tegen de 
beslissingen die werden genomen krachtens de artikelen RE.84, paragraaf 1, R. 87, 
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paragraaf 3 en R. 89/2, binnen de twintig dagen te rekenen van de datum van de betekening 
die hen wordt bezorgd of de datum van de bekendmaking van de beslissing door het 
bestuur. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid en onverminderd de verzending per elektronische weg 
wordt het rechtsmiddel voorzien in het 1e lid gericht aan de minister die bevoegd is voor 
onbevaarbare waterlopen, op het adres van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste 
dagtekening aan de zending verleend wordt middels het formulier bedoeld in bijlage LXIII. 
 
§ 2. Indien het advies van een bijzondere instantie was vereist in het kader van de procedure 
in eerste aanleg, legt de beroepsautoriteit het dossier voor advies voor. Als deze instantie 
haar advies niet verzendt binnen de dertig dagen te rekenen van de datum van de 
aanhangigmaking, wordt verder gegaan. 
 
§ 3. De minister die bevoegd is voor onbevaarbare waterwegen of zijn afgevaardigde, 
verzendt zijn beslissing binnen de honderdtwintig dagen te rekenen van de eerste dag na de 
ontvangst van het beroep, of in het geval van meerdere beroepen te rekenen van de eerste 
dag na de ontvangst van het laatste beroep naar de eiser.  
 
Gelijktijdig met de verzending van de beslissing naar de eiser bij aangetekend schrijven of op 
enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt, verzendt 
de minister bevoegd voor onbevaarbare waterlopen of zijn afgevaardigde ook een kopie van 
zijn beslissing: 
1° naar de betreffende beheerder; 
2° naar de instanties die in de loop van de procedure advies hebben verleend binnen de 
voorgeschreven termijn. 
 
Indien de beslissing niet wordt verzonden binnen de termijn bedoeld in het 1e lid, wordt de 
beslissing die in eerste aanleg werd genomen, bevestigd. 
 
Art. R. 89/4. Het leegmaken van de vijvers en de reservoirs is verboden van 1 december tot 
en met 31 augustus, behalve als de verantwoordelijke voor het leegmaken aantoont dat aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
1° Het ledigingsdebiet bedraagt niet meer dan een derde van het debiet van de ontvangende 
waterloop; 
2° Het temperatuurverschil tussen het water in de ontvangende waterloop en het afgevoerde 
ledigingswater bedraagt maximaal 5 °C; 
3° De volgende waarden worden gemiddeld genomen over een half uur niet overschreden in 
het afgevoerde water: 
a) Troebelheid: 780 NTU; het maximale gehalte dient te worden toegevoegd aan het 

watergehalte aan de ingang van de vijvers en de reservoirs; 
b) Saturatiecijfer opgeloste zuurstof: 150 %; 

4° De volgende minimumwaarde wordt bereikt in het afgevoerde water, gemiddeld over een 
half uur: saturatiecijfer opgeloste zuurstof van 50 %; als de waarde lager ligt dan 50 % in het 
toevoerwater aan de ingang van de vijvers en de reservoirs, mag het saturatiecijfer van de 
opgeloste zuurstof van het water aan de ingang van de vijvers en de reservoirs als 
grenswaarde worden toegelaten. 
Het ledigen en het (opnieuw) vullen van een vijver of een reservoir met water moeten 
minstens twintig dagen op voorhand worden gemeld aan de territoriaal bevoegde externe 
directie van het Département de la Nature et des Forêts en de beheerder van de betreffende 
waterloop. 
Behalve in het geval van een behoorlijk vergund stuwmeer mag de winning van water uit de 
waterloop met het oog op het vullen van de vijvers of de reservoirs niet meer bedragen dan 
het derde van het ogenblikkelijke debiet van de waterloop.  
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Het 1e en het 2e lid gelden niet voor productievijvers die worden geëxploiteerd door een 
ondernemer die aan watercultuur doet en die bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen is ingeschreven. ". 
 
Art. 17. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk VI ingevoegd bevattende artikelen R. 89/5 tot R. 89/9, dat luidt als volgt: 
 

"Hoofdstuk VI - Subsidies 
 

Art. R. 89/5. Voor dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
1° 'rechthebbende': de privaat- of publiekrechtelijke persoon die geniet van de subsidie en 
die de bouwheer is; 
2° 'begeleidende dienst': SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, 
Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’Eau et du Bien-être animal, 
Direction des Cours d’eau non navigables. 

 
Art. R. 89/6. In afwijking van artikelen 2bis, 11, 13 en 14 van het besluit van de Regent van 2 
juli 1949 betreffende de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken 
door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare 
onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen, wordt het 
subsidiepercentage met het oog op de uitvoering van werken bedoeld in artikel D. 54/1 van 
dit boek vastgelegd op: 
1° tachtig procent van het totaal bedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken 
voorzien in artikel D. 54/1, 3° en 6° van dit boek  
2° zesenvijftig procent van het totaal bedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken 
voorzien in artikel D. 54/1, 1° van dit boek; 
3° vijfenveertig procent van het totaal bedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken 
voorzien in artikel D. 54/1, 2°, 4° en 5° van dit boek; 
4° vijfendertig procent van het totaal bedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken 
voorzien in artikel D. 54/1, 7° van dit boek. 
 
Art. R. 89/7. Bij de projecten die de rechthebbende indient voor het verkrijgen van subsidies 
met het oog op de uitvoering van de werken bedoeld in artikel D. 54/1 van dit boek, worden 
de adviezen gevoegd van de beheerder van de betreffende onbevaarbare waterloop en van 
het Département de la Nature et des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources naturelles 
et Environnement, en de volgende documenten: 
1° de documenten en de specificaties van de beoogde opdracht, en dan meer bepaald het 
bijzonder bestek van de werken, de beschrijvende en de samenvattende meetstaat, het 
inschrijvingsmodel en de werktekeningen; 
2° de berekeningsnota's die naar die werken verwijzen in voorkomend geval; 
3° de kostenraming van de werken omvattende in voorkomend geval de kosten van de 
voorafgaande proeven; 
4° een verklarende nota van de manier waarop de eenheidsprijzen worden berekend; 
5° het getuigschrift van de rechthebbende dat aantoont dat hij beschikt over alle terreinen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de werken; 
6° In geval van de verwerving van niet bebouwd vastgoed, een onteigeningsdossier met een 
raming van hun waarde; 
7° de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning of de unieke vergunning in 
voorkomend geval. 
 
Art. R. 89/8. § 1. De begeleidende dienst staat de rechthebbenden bij met het oog op de 
opstelling van de noodzakelijke documenten voor de technische, administratieve en 
budgettaire opvolging van de dossiers. Deze dienst is belast met de overhandiging van een 
uitvoerig advies aan de minister. 
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De rechthebbende stelt het project op en bezorgt het aan de begeleidende dienst, die het ter 
goedkeuring aan de minister voorlegt. De minister beslist dan of het al dan niet opportuun is 
om de voorgestelde voorzieningen uit te voeren. 

 
§ 2. De kennisgeving aan de rechthebbende van de goedkeuring door de minister van het 
project en de subsidietarieven staat gelijk met een belofte van toekenning van de subsidie. 

 
§ 3. Binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de principebelofte 
bedoeld in paragraaf 2, gaat de rechthebbende over tot de opening van de inschrijvingen. Hij 
bezorgt vervolgens via de begeleidende dienst het volledige dossier met betrekking tot de 
gunning van de opdracht aan de minister. Na afloop van die termijn wordt de principebelofte 
nietig. 

 
§ 4. De minister laat overgaan tot de budgettaire toekenning van de uitgave en stelt een 
ministerieel besluit op waarin de subsidies worden toegekend. 
Het bedrag van de subsidie wordt aan de rechthebbende betekend op basis van de 
goedgekeurde indiening. 
De subsidie wordt berekend op grond van het volgende bedrag, dat de som is van: 
1° de kosten van de subsidieerbare werken incl. btw die door de gunning werden bepaald; 
2° een forfait van tien procent van het globale bedrag van de werken voor de kosten voor 
studie, veiligheidscoördinatie, voorafgaande geotechnische proeven en controle van de 
materialen; 
3° het bedrag van de raming die werd vastgelegd in geval van de verwerving van niet 
bebouwd vastgoed. 
De andere algemene kosten die de rechthebbende maakt, worden niet gesubsidieerd. 
Elke andere tegemoetkoming dan die van de rechthebbende wordt afgetrokken van het 
globale bedrag van de uitgaven die moeten worden gesubsidieerd. 
 
Art. R. 89/9. § 1. Het volledige dossier betreffende de toewijzing van de opdracht bevat een 
kopie van de volgende stukken: 
1° de deliberatie waarmee de rechthebbende de voorwaarden van de opdracht vastlegt en in 
voorkomend geval de lijst van de te raadplegen ondernemingen; 
2° het goedgekeurde bestek; 
3° de aankondiging van opdracht; 
4° het proces-verbaal betreffende de opening van de inschrijvingen; 
5° het verslag van de gunning van de opdracht; 
6° de inschrijving die werd ingediend door de opdrachtnemer die door de rechthebbende 
wordt aangeduid; 
7° de vergelijkende tabel van de eenheidsprijzen van de ingediende inschrijvingen; 
8° de deliberatie waarmee de rechthebbende de aanduiding van de opdrachtnemer 
motiveert; 
9° in voorkomend geval wordt bij het dossier de akte betreffende de verwerving van het niet 
bebouwde vastgoed bijgevoegd.  
 
§ 2. De minister of zijn afgevaardigde kunnen het gebruik van de toegekende subsidies 
controleren. 

 
§ 3. Het definitieve bedrag van de subsidie wordt berekend op basis van het effectieve 
bedrag van de gesubsidieerde werken die in de eindafrekening zijn opgenomen, met 
inbegrip van de kosten voor de onteigening en de andere kosten zoals verduidelijkt in artikel 
R. 89/8, § 4, beperkt tot tien procent van het globale bedrag van de werken. Wanneer het 
bedrag van de eindafrekening van de gesubsidieerde werken lager ligt dan het bedrag dat 
aanvankelijk werd bepaald voor de berekening van de subsidie, wordt het bedrag ervan 
herzien op basis van de reële uitgaven met betrekking tot deze werken. 
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§ 4. De minister kan de toekenning van de subsidies uitbreiden tot de werken van de 
aannemingen die onvoorzienbaar waren op het moment dat het aanvankelijke project werd 
uitgewerkt en die nodig zijn gebleken voor de goede uitvoering ervan. In dat geval mag de 
bijkomende subsidie niet meer bedragen dan tien procent van de aanvankelijke subsidie. 

 
§ 5. In geval van aankoop van niet bebouwd vastgoed wordt het uiteindelijke subsidiebedrag 
vastgesteld op grond van de aankoopakte van het goed waarvan een afschrift aan de 
begeleidende dienst wordt overgemaakt. 

 
§ 6. Artikelen 16 en 18 van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de 
staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, 
gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, 
kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen, gelden niet voor de werken 
bedoeld in artikel D. 54/1 van dit boek. 

 
§ 7. De minister of zijn afgevaardigde kan in verhouding tot de werkelijk uitgevoerde werken 
de vereffening van voorschotten op de toegekende subsidies uitvoeren. De subsidie wordt 
vereffend na het voorleggen van een schuldvordering van de rechthebbende, ondersteund 
door een vorderingsstaat van de werken. ". 
 
Art. 18. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk I ingevoegd bevattende artikelen R. 89 tot R. 89, dat luidt als volgt: 

 
'Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 

 
Art. R. 89/10. Overwegende dat het gebied van bepaalde wateringen zich uitstrekt over het 
grondgebied van meer dan één provincie, zijn de volgende provinciale autoriteiten bevoegd 
om een interventie te doen in uitvoering van Titel VI van het decretale gedeelte van dit boek: 
de autoriteiten van Henegouwen voor de wateringen van de Rhosnes, van Kain-Ramegnies-
Chin en van Pottes-Escanaffles, die van Luik voor de watering van Trois Sarts, die van 
Luxemburg voor de wateringen van Ambly, Opont, Humain, Bourdon en Carlsbourg en die 
van Namen voor de wateringen van Forville, Aische-en-Refail, de Orneau, de Ry de 
Jennevaux, de Ligne, de l’Eau d’Heure en Telnay.  
 

Art. R. 89/11. Onverminderd de bepalingen van Titel V van dit boek gelden voor de 
onbevaarbare waterlopen in de gebieden van de wateringen de volgende bepalingen: 
1° de vergunningsaanvraag bedoeld in artikel D. 40 wordt ter advies aan de directie van de 
watering voorgelegd; 
2° voor de opening van de sluizen, afsluiters en kleppen dienen de gebruikers of de 
eigenaars van bouwwerken ook in te gaan op de verzoeken van de voorzitter van de 
watering; in noodgevallen of wanneer het waterpeil de hoogte van de waterpassen of elk 
ander markeringssysteem overschrijdt, dienen ze te gehoorzamen aan de aanmaningen van 
de wachten, van de sluiswachters en bij afwezigheid van die agenten, van de ontvanger-
griffier. 
 
Art. R. 89/12. Wat betreft de droogleggings- en bevloeiïngswegen, die niet met een 
waterloop overeenstemmen, gelegen in het gebied van de wateringen, is het verboden:  
1° een brug, sluis, stuwdam, keerdam noch enig bestendig of tijdelijk werk aan te leggen, te 
verwijderen of te wijzigen zonder machtiging van de directie van de watering;  
2° er de bedding of de oevers van te verplaatsen of te wijzigen of op enige wijze hun normale 
en geregelde staat te schenden, onder meer door innemingen, door neerzettingen of door 
het wegnemen van beplantingen, van graszoden, aarde, slijk, zavel, kiezel of andere 
materialen, zonder machtiging van de directie van de watering;  
3° de bij het verlenen van deze machtiging gestelde voorwaarden te overtreden;  
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4° de normale loop van het water te belemmeren, onder meer door er allerlei zaken in te 
werpen of te leggen;  
5° de oevers of de werken die zich daarop bevinden, op enige wijze te beschadigen, te 
verlagen of te verzwakken, behoudens de bij 1° en 2° voorziene machtiging;  
6° er te vissen zonder machtiging van de directie van de watering. 
 
Art. R. 89/13. Wat betreft de dijken die van het domein van de wateringen deel uitmaken, is 
het verboden om:  
1° er beplantingen te doen, gebouwen of enig ander bestendig of tijdelijk werk op te richten, 
de bestaande beplantingen, gebouwen of werken te verwijderen of te wijzigen zonder 
machtiging van de directie;  
2° ze te beschadigen, te verlagen of te verzwakken of, op enige wijze, hun normale en 
geregelde staat te schenden, onder meer door het wegnemen van beplantingen, graszoden, 
aarde, zand, kiezel of andere materialen, zonder machtiging van de directie;  
3° er dieren van gelijk welke soort te laten grazen of te laten lopen, zonder machtiging van 
de directie;  
4° de bij het verlenen van deze machtiging gestelde voorwaarden te overtreden;  
5° op die dijken met voertuigen te rijden, tenzij ze daartoe werden aangelegd. 
Het 1e lid, 1 tot 4° is van toepassing op de wegen die deel uitmaken van het domein van de 
wateringen. 
 
Art. R. 89/14. Het is verboden, zonder machtiging van de directie van de watering, 
uitgravingen te doen, putten te graven, pompen te plaatsen of drenkplaatsen aan te leggen 
op minder dan 10 meter van de droogleggings- en bevloeiïngswegen en dijken, alsook op 
gronden die van een onderaards draineringsnet voorzien zijn, deze werken te verwijderen of 
te wijzigen. 
Het steken van turf is verboden in gans het gebied van de watering zonder machtiging van 
de directie van de watering. 
Grasweiden welke langsheen deze droogleggings- en bevloeiïngswegen en dijken gelegen 
zijn, moeten voorzien zijn van een afsluiting opgericht op de wijze en op de afstand door het 
bestuur voorgeschreven ten einde elke doorgang van het vee te beletten 
 
Art. R. 89/15. De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van bouwwerken zijn 
verplicht doorgang te verlenen aan de leden van de directie en het personeel van de 
watering, de bevoegde ambtenaren die door de Regering werden aangeduid en de personen 
belast met de uitvoering van de werken in opdracht van de watering. 
De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van bouwwerken laten op hun terreinen de 
materialen die werden verwijderd van de droogleggings- en bevloeiingswegen en de 
materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken liggen.  
De uit de bedding van de waterlopen opgehaalde voorwerpen worden beheerd 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen en 
zijn uitvoeringsbesluiten. 
 
Art. R. 89/16. De directie van de watering kan op elk moment de vergunning intrekken die ze 
heeft toegekend krachtens artikelen R. 89/12 tot 2. 89/14 of de toekenningsvoorwaarden 
ervan wijzigen, wanneer de vergunde aanplantingen, constructies of bouwwerken in strijd 
zijn met de belangen van de watering.  
De directie bedoeld in het 1e lid kan de nodige werken voorschrijven om de schade te laten 
ophouden of om de terugkeer van de schade veroorzaakt door vergunde of bestaande 
aanplantingen, constructies of bouwwerken of zonder vergunning te voorkomen. 
Onverminderd de straffen voorzien in artikel R. 89/18 kunnen de voorgeschreven werken van 
ambtswege door de watering worden uitgevoerd indien de eigenaar of de gebruiker weigert 
of nalaat om ze uit te voeren. In dat geval worden de uitgaven ten laste van de eigenaar of 
de gebruiker aangerekend volgens het model dat werd opgesteld voor de recuperatie van 
belastingen ten gunste van de watering. 
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Art. R. 89/17. Er kan bij het Provinciecollege beroep worden aangetekend tegen de 
beslissingen van de directie van de watering krachtens de artikelen R. 89/12, R. 89/13, R. 
89/14 en R. 89/16. Het beroep wordt aangetekend binnen de twintig dagen te rekenen van 
de datum van de kennisgeving van de beslissing. 

 
Art. R. 89/18. Onverminderd de strengere straffen voorzien bij het Strafwetboek, 
inzonderheid de artikelen 549 en 550, behoren de overtredingen van de bepalingen van dit 
hoofdstuk tot de vierde categorie in de betekenis van deel VIII van het decretale gedeelte 
van Boek I van het Milieuwetboek. ". 

 
Art. 19. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk II ingevoegd bevattende artikelen R. 89/19 en R. 89/20, dat luidt als volgt: 
 

"Hoofdstuk II - Beheer van de wateringen 
 
Art. R. 89/19. De ingenieur belast met de externe dienst van de Directie van de 
onbevaarbare waterlopen van het Département du Développement, de la Ruralité, des Cours 
d'Eau et du Bien-être animal van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement, die bevoegd is voor het gebied waarin de zetel van een watering is 
gevestigd, wordt uitgenodigd naar de algemene vergaderingen van die besturen.  
 
De ambtenaar bedoeld in het 1e lid of zijn vervanger wordt aangeduid om interventies te 
doen in uitvoering van de artikelen D. 133/1, D. 134, D. 138, D. 140, D. 142 en D. 143 van dit 
boek.  
De voorzitters van de wateringen dienen de in het 1e lid bedoelde ambtenaar op de hoogte 
te brengen van: 
1° de datum waarop met de werken is begonnen, behalve in het geval van dringende werken 
voorzien in artikel D. 134 van dit boek; 
2° de datum van de oplevering van alle werken behalve de onderhoudswerken en kleine 
herstellingen.  
 
Art. R. 89/20. § 1. De bijzondere politiereglementen van de wateringen, die door de 
Regering werden goedgekeurd, worden gepubliceerd in elk van de gemeenten op het 
grondgebied waarover het gebied van de watering zich uitstrekt. Hiertoe bezorgt de directie 
van de watering de behoorlijk goedgekeurde tekst van het bijzonder politiereglement aan de 
burgemeesters van die gemeenten. De publicatie wordt binnen de twee maanden na de 
datum van die bekendmaking door de burgemeesters gepubliceerd via affiches en de andere 
publicatiewijzen die in die gemeenten worden gebruikt. 
Die publicatie wordt vermeld in het provinciaal bestuursmemoriaal of in voorkomend geval 
van elk van de provincies op het grondgebied waarover het gebied van de watering zich 
uitstrekt.  

 
§ 2. Binnen de acht dagen na die publicatie stelt de directie van de watering het feit en de 
datum van de publicatie in de volgende termen vast: "Deze aangifte wordt ondertekend en 
gedateerd door de voorzitter van de watering en door de ontvanger-griffier in het register van 
de deliberaties van de directie ingeschreven.  
 
§ 3. Binnen de achtenveertig uur na de aangifte worden voor eensluidend verklaarde 
kopieën van het bijzonder politiereglement en van de aangifte door de ontvanger-griffier 
bezorgd aan de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg en de vrederechters waarvan 
de territoriale bevoegdheid zich over het gebied van de watering uitstrekt. ". 
 
Art. 20. In het reglementaire gedeelte, Deel II, Titel V van hetzelfde Wetboek wordt een 
Hoofdstuk III ingevoegd bevattende artikelen R. 89/21 en R. 89/22, dat luidt als volgt:  
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"Hoofdstuk III - De door de wateringen uit te voeren werken 

 
Art. R. 89/21. § 1. De aangifte bedoeld in artikel D. 133 van dit boek wordt opgesteld in vier 
exemplaren met het formulier waarvan het model werd vastgelegd door de minister die 
bevoegd is voor leefmilieu. 

 
§ 2. Als de aangifte ontvankelijk is, bezorgt het Provinciecollege een exemplaar van de 
aangifte aan de beheerder van de betreffende onbevaarbare waterloop en een exemplaar 
aan het Département de la Nature et des Forêts van de Direction générale Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement met het oog op een advies voor het eventuele 
opleggen van bijkomende uitvoeringsvoorwaarden. De betreffende beheerder en het 
Département de la Nature et des Forêts verzenden hun gemotiveerde advies binnen de 
vijftien dagen te rekenen van de datum van hun aanhangigmaking. Anders wordt het advies 
verondersteld gunstig te zijn. 
Het Provinciecollege bezorgt de aangever binnen de termijn voorzien in artikel D. 133 van dit 
boek een exemplaar van de aangifte waarop de vermelding 'geregistreerd' is aangebracht. In 
voorkomend geval laat het Provinciecollege aan de aangever weten dat bijkomende 
uitvoeringsvoorwaarden moeten worden vervuld. In dat geval verstuurt het een exemplaar 
van die voorwaarden gelijktijdig met zijn beslissing naar de aangever. 

 
§ 3. Als de aangifte onontvankelijk wordt verklaard, bezorgt het Provinciecollege de 
aangever binnen de termijn voorzien in artikel D. 133 van dit boek een exemplaar van de 
aangifte waarop de vermelding 'onontvankelijk' is aangebracht, evenals een kopie van de 
gemotiveerde beslissing die de onontvankelijkheid van de aangifte verantwoordt.  
 
Art. R. 89/22. Het advies van de bevoegde ambtenaar die in artikel R. 89/19 werd aangeduid 
van het Département de la Nature et des Forêts van de SPW Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement, en in voorkomend geval van de beheerder van de waterloop 
van derde categorie, wordt gevraagd voorafgaand aan elke beslissing met betrekking tot de 
uitvoering van de bouw- en verbeteringswerken. Die instanties verzenden hun gemotiveerde 
advies binnen de zestig dagen na hun aanhangigmaking. Anders wordt het advies 
verondersteld gunstig te zijn.  
Het advies bevat minstens: 
1° de identificatie van de geraadpleegde instantie; 
2° de referenties van het project; 
3° de naam, de voornaam en de hoedanigheid van de opsteller van het advies; 
4° in geval van gunstig advies, de eventuele bijzondere voorwaarden die onder de 
bevoegdheid van de geraadpleegde instantie ressorteren en waaraan de goedkeuring zou 
moeten voldoen; 
5° in geval van ongunstig advies, de motieven. ". 
 
Art. 21. In artikel R. 277, § 2 van dit Wetboek worden de woorden "van de weg" ingevoegd 
tussen de woorden "op het openbaar domein" en de woorden ", worden onder controle van 
de gemeente uitgevoerd". 
 
Art. 22. In hetzelfde Wetboek worden de bijlagen LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV 
en LXVI ingevoegd die bij de bijlagen 1 en 9 bij dit besluit worden gevoegd.  
 
Art. 23. In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende 
Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd door het besluit van 
de Waalse regering van 24 maart 2005 worden de woorden "Met uitzondering van de 
artikelen 32 tot 52, 55 tot 155, 423 tot 429, 441 en 442 van het decretale gedeelte van boek 
II van het Milieuwetboek, zoals voorzien door artikel 1 en artikel 2, 1° en 2°" ingetrokken. 
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Art. 24. Artikel R.114, dat werd ingevoegd door het besluit van de Waalse regering van 5 
december 2008 en gewijzigd door de besluiten van de Waalse regering van 27 mei 2009, 5 
februari 2015 en 23 juni 2016 van hetzelfde Wetboek wordt ingetrokken. 
 
Art. 25. De artikelen R.142bis en 142quater, die werden ingevoegd door het besluit van de 
Waalse regering van 17 oktober 2013 van hetzelfde Wetboek worden ingetrokken. 
 
Art. 26. Bijlage XIXbis, die door het besluit van de Waalse regering van 17 oktober 2013 
werd ingevoegd, van hetzelfde Wetboek, wordt ingetrokken. 
 

Hoofdstuk 4. - Overgangs- en slotbepalingen 

 

Art. 27. De aanvragen tot milieuvergunning, unieke vergunning en geïntegreerde vergunning 
die ingediend zijn vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit alsook de 
administratieve beroepen worden behandeld volgens de regels die geldig zijn op de dag 
waarop de aanvraag wordt ingediend. 
 
Art. 28. Voor het Waalse Gewest worden de volgende bepalingen ingetrokken: 
 
1° het koninklijk besluit van 30 januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de 
polders en van de wateringen; 
 
2° het koninklijk besluit van 16 juli 1959 betreffende de wateringen gelegen op het 
grondgebied van meer dan één provincie - Aanduiding van de bevoegde provinciale 
autoriteiten; 
 
3° het koninklijk besluit van 20 november 1959 tot vaststelling van de wijze van 
bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en van de wateringen; 
 
4° het koninklijk besluit van 9 mei 1960 houdende aanwijzing van de ambtenaren bevoegd 
ter uitvoering van de wetten betreffende de polders en de wateringen; 
 
5° het koninklijk besluit van 26 maart 1968 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 
28 november 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 
 
6° het koninklijk besluit van 29 november 1968 houdende vaststelling van de procedure bij 
de onderzoeken de commodo et incommodo en de rechtsmiddelen voorzien in de wet van 
28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, laatst gewijzigd door het besluit 
van de Waalse Regering van 20 december 2007; 
 
7° het koninklijk besluit van 30 september 1969 houdende bepaling van de punten vanaf 
waar de onbevaarbare waterlopen in de eerste categorie gerangschikt zijn, laatst gewijzigd 
door het ministerieel besluit van 14 oktober 1988; 
 
8° het ministerieel besluit van 16 juni 1970 waarbij de bevoegdheid van de onderscheiden 
provinciën wordt bepaald inzake het uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en 
herstellingswerken aan de waterlopen of gedeelten van waterlopen van de tweede categorie 
die de grens tussen twee provinciën vormen; 
 
9° het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de 
onbevaarbare waterlopen, laatst gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering van 17 
oktober 2013; 
 
10° het ministerieel besluit houdende aanwijzingen van de ambtenaren van het Rijk en van 
de provinciën, die het recht hebben de bij de artikelen 20 en 23 van de wet van 28 december 

http://environnement.wallonie.be/legis/eau/eanna012.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/eanna012.htm
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1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoelde overtredingen op te sporen en bij 
middel van processen-verbaal vast te stellen, laatst gewijzigd door het besluit van de Waalse 
gewestelijke executieve van 23 december 1992; 
 
11° het koninklijk besluit van 29 mei 1973 onttrekkend het grondgebied van bepaalde 
gemeenten aan de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 
houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; 
 
12° het koninklijk besluit van 24 januari 1974 onttrekkend het grondgebied van bepaalde 
gemeenten aan de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 
houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; 
 
13° het ministerieel besluit van 28 maart 1977 betreffende het overleg met betrekking tot de 
werken in onbevaarbare waterlopen in het Waals gewest; 
 
14° circulaire nr. 71 van 6 augustus 1993 - Avis de la Division de la Nature et des Forêts 
concernant les travaux exécutés ou autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non 
navigables de 1ère catégorie'; 
 
15° het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 houdende verplichting om de 
weidegronden gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van 
verscheidene bepalingen; 
 
15° circulaire nr. 71 van 6 augustus 1993 - Advies van de Division de la Nature et des Forêts 
betreffende werken uitgevoerd of vergund door de Division de l'Eau op onbevaarbare 
waterlopen van 1e categorie; 
 
 
Art. 29. De minister bevoegd voor Natuur wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Namen, ... 
 
 
Voor de Regering, 
 
 
 
 
De Minister-President,   De minister van Leefmilieu  
 
 

 
 
 
 

Elio DI RUPO     Céline TELLIER 
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Bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, 

wat betreft de waterlopen; 

 

Bijlage LVIII van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. 

 

"Bijlage LVIII - Lijst van de vissoorten waarvan het vrije verkeer in het Waals gewest moet worden verzekerd 

 

Soort/Viszone 

 Latijnse naam  

Zone voor 

forel 

Zone voor 

vlagzalm 

Zone voor 

barbeel 

Zone voor 

brasem Huidige status  

Vetje Leucaspiusdelineatus 0 0 + + aanwezig 

Alver Alburnusalburnus 0 + + + aanwezig 

Gestippelde alver Alburnoidesbipunctatus 0 + + + aanwezig 

Fint Alosafallax 0 0 0 0 uitgestorven 

Europese aal Anguilla + + + + aanwezig 

Barbeel Barbus fluviatilis 0 + + + aanwezig 

Bittervoorn Rhodeussericeus 0 0 + + aanwezig 

Kolblei Bliccabjoerkna 0 0 + + aanwezig 

Brasem Abramis brama 0 0 + + aanwezig 

Snoek Esoxlucius 0 + + + aanwezig 

Kroeskarper Carassiuscarassius 0 0 + + aanwezig 

Rivierdonderpad Cottus gobio + + + 0 aanwezig 

Kopvoorn Leuciscuscephalus 0 + + + aanwezig 

Driedoornige stekelbaars Gasterosteusaculeatus + + + + aanwezig 

Tiendoornige stekelbaars Pungitiuspungitius 0 + + + aanwezig 

Europese steur Acipensersturio 0 0 0 0 uitgestorven 

Voorn Rutilusrutilus 0 + + + aanwezig 

Riviergrondel Gobiogobio 0 + + + aanwezig 

Pos Gymnocephaluscernua 0 0 + + aanwezig 

Elft Alosaalosa 0 0 0 0 uitgestorven 

Sneep Chondrostomanasus 0 + + + aanwezig 

Winde Leuciscusidus 0 + + + aanwezig 

Rivierprik Lampetrafluviatilis + + + + uitgestorven 
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Zeeprik Petromyzonmarinus 0 0 0 + uitgestorven 

Grote modderkruiper Misgurnusfossilis 0 0 0 + aanwezig 

Kleine modderkruiper Cobitistaenia 0 + + + aanwezig 

Bermpje Barbatulabarbatula + + + 0 aanwezig 

Kwabaal Lotalota 0 0 + + uitgestorven 

Vlagzalm Thymallusthymallus + + + 0 aanwezig 

Baars Percafluviatilis 0 + + + aanwezig 

Beekprik Lampetraplaneri + + + 0 aanwezig 

Ruisvoorn Scardiniuserythrophthalmus 0 0 + + aanwezig 

Atlantische zalm Salmosalar + + + + aanwezig 

Zeelt Tincatinca 0 + + + aanwezig 

Gewone (zee- en rivier-)forel Salmotrutta + + + + aanwezig 

Elrits Phoxinusphoxinus + + + 0 aanwezig 

Serpeling Leuciscusleuciscus 0 + + + aanwezig 

 ". 

 

 

Gezien om te worden bijgevoegd bij het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. 

 

 

 

De Minister-President,   De minister van Leefmilieu 

 

 

 

 

 

Elio DI RUPO     Céline TELLIER   
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Bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen; 

 

Bijlage LIX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het 

Waterwetboek inhoudt. 

 

"Bijlage LIX - PUNT VANWAAR DE WATERLOOP IN EERSTE CATEGORIE WORDT INGEDEELD 

 

Naam Overgangspunt naar eerste categorie Gemeente 

AISNE Samenvloeiing met de Sasinry beek - EREZEE 

AMBLEVE Samenvloeiing met de 

Moderscheiderbach 

AMEL 

ANNEAU Frans-Belgische grens HONNELLES 

ATTERT Samenvloeiing met de Nothomberbach ATTERT 

BATTE Samenvloeiing met de Cussigny beek MUSSON 

BERWINNE Samenvloeiing met de Waides DALHEM 

BIESME Brug stroomafwaarts van de 

samenvloeiing met de Planoy beek (rue 

du moulin Botte) 

METTET 

BIESMES L'EAU Samenvloeiing met de Marbisoeul beek THUIN 

BIRAN Samenvloeiing met de Ausse beek BEAURAING 

BOCQ Samenvloeiing met de Potriat (of Biron)  CINEY 

BRAUNLAUF Samenvloeiing met de Ettenbach SANKT VITH (Saint Vith) 

BROUFFE Samenvloeiing met de Fourneau d'Arche 

beek  

COUVIN 

BURNOT Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Arbre-Annevoie 

PROFONDEVILLE 

BY Stroomafwaarts van de toegangsbrug 

naar 12 rue Fassiau te Ciply 

BERGEN 

CHAVRATTE Samenvloeiing met de Aulnettes beek  MEIX-DEVANT-VIRTON 

CHIERS Overschrijding van de Belgisch-

Luxemburgse grens 

AUBANGE 

WESTELIJKE 

DENDER 

Bovenhoofd van de brug van de weg nr. 

21 

LEUZE-EN-HAINAUT 

OOSTELIJKE 

DENDER 

Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Bergen-Ath 

LENS 

DIJLE Samenvloeiing met de Ry d'Hayette  GENAPPE 

EAU BLANCHE Rue du 11 novembre stroomopwaarts 

van de brug 

CHIMAY 

EAU D'HEURE 750 m stroomafwaarts van de uitgang 

van het watervlak 

CERFONTAINE 

EAU NOIRE Samenvloeiing met de Hauts Marais 

beek (NC) 

CHIMAY 

ESPIERRE Vanaf haar oorsprong (Frans-Belgische 

grens) 

ESTAIMPUIS 
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FLAVION 

(FLOYON) 

 

Samenvloeiing met de Ftroule beek ONHAYE 

GEER Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Petit-Axhe-Borgworm 

BORGWORM 

GRAND COURANT Aan de uitgang van het bouwwerk 

beheerd door dgo2 (waterloop onder 

het kanaal) 

BERNISSART 

GROTE GETE Samenvloeiing met de Thorembais JODOIGNE 

GRANDE 

HONNELLE 

Frans-Belgische grens HONNELLES 

GUEULE (GÖHL) Samenvloeiing met de Lontzenerbach KELMIS (La Calamine) 

HAIN Brug rue de la Rue de la Gragnette BRAINE-L'ALLEUD 

HAINE Samenvloeiing met de Salgout LA LOUVIÈRE 

HANTES Samenvloeiing met de Vergnies beek BEAUMONT 

HELLE Samenvloeiing met de Soor BAELEN 

HENRI-FONTAINE Samenvloeiing met de Absoul (verlengd 

in de Wanzin beek) 

HANNUT 

HERMETON Samenvloeiing met de Grand Ry  PHILIPPEVILLE 

HOËGNE Samenvloeiing met de Dison beek JALHAY 

HOUILLE Samenvloeiing met de Houillette 

(Houette)  

GEDINNE 

HOUYOUX Samenvloeiing met de Fond de Morivaux NAMEN 

HOYOUX Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Pailhe-les-Avins 

CLAVIER 

HUNELLE Samenvloeiing met de Petite Hunelle CHIEVRES 

LASNE Samenvloeiing met de Argentine  RIXENSART 

LESSE Samenvloeiing met de Moulin de LIBIN 

beek 

LIBIN 

LHAYE Samenvloeiing met de Rieu de Celles  CELLES 

LHOMME Samenvloeiing met de Serpont LIBIN/LIBRAMONT-

CHEVIGNY 

LIENNE Samenvloeiing met de Groumont (of 

Fraiture)  

LIERNEUX 

LIGNE Rue Tourne aan steen te 6221 Fleurus FLEURUS 

MARCHETTE Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Rabozée-Straatsburg 

SOMME-LEUZE 

MARCQ (MARKE) Kop stroomafwaarts aan het aquaduct 

onder de spoorweg Enghien-Doornik 

LESSINES 

MARGE Samenvloeiing van de Courwez beek en 

de Williers beek  

FLORENVILLE 

MEHAIGNE Samenvloeiing met de Nozille beek EGHEZEE 
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MESSANCY Stroomopwaarts van de Rue du Castel te 

Messancy 

MESSANCY 

MOLIGNEE Samenvloeiing met de Biert beek  ANHEE 

NEBLON Samenvloeiing met de Nesson OUFFET 

NETHEN Stroomopwaarts van de brug van de 

Rue de la Forêt te Nethen 

GREZ-DOICEAU 

ORNE Samenvloeiing met de Nil CHASTRE 

ORNEAU Boord stroomopwaarts van het kanaal 

als hoofdafvoersloot van het industrieel 

terrein van Gembloers (Sauvenière) en 

50 m stroomopwaarts van de brug van 

de Posterie te Gembloers (Sauvenière) 

GEMBLOERS 

OUR (IGN 56/4) Belgisch-Duitse grens BULLINGEN 

OUR (IGN 64/2) Samenvloeiing met de Framont beek en 

samenvloeiing met de Frênes beek 

PALISEUL 

WESTELIJKE 

OURTHE 

Samenvloeiing met de Freux beek LIBRAMONT-CHEVIGNY 

OOSTELIJKE 

OURTHE 

De brug van de molen van Bilstain GOUVY 

PAS-A-WASMES Vanaf de Frans-Belgische grens DOORNIK 

PETITE en GRANDE 

ESPIERRES 

Tussen de rijksweg Doornik-Kortrijk en de 

rue du Plavitout. Op het 

samenvloeiingspunt met de Rieu du Pré 

Granmet 

MOESKROEN 

KLEINE GETE Samenvloeiing met de Petit Hallet (Henry 

Fontaine) 

ORP-JAUCHE 

PIETON Vanaf de spui onder de brug van de rue 

du Pont te Pont à Celles 

PONT-A-CELLES 

RHOSNE Bovenhoofd van de brug op 420 m 

stroomopwaarts van de Petite Rhosne 

FRASNES-LEZ-ANVAING 

RIEU 

D'HERQUEGIES 

Bovenhoofd van de brug van de weg 

Doornik-Brussel (N7) (Boulevard Paul-

Henri Spaak) 

LEUZE-EN-HAINAUT 

RUISSEAU DES 

ALLEINES 

Samenvloeiing met de Pont-le-Prêtre 

beek  

BOUILLON 

RUISSEAU 

D'ANCRE 

Samenvloeiing met de Tordoir beek LESSEN 

RUISSEAU DES 

AWIRS 

Gemeente Flémalle onder het viaduct 

A15/E42 

FLEMALLE 

RUISSEAU FOND 

DE MARTIN (of van 

BOTTINFOSSE) 

Samenvloeiing met de Moulin beek te 

TULTAY (Tavier beek) 

ESNEUX 

RUISSEAU DE 

FOSSES 

Stroomafwaarts van de spoorwegbrug in 

de gemeente Sambreville 

SAMBREVILLE 

RUISSEAU DE 

GEMBES 

Samenvloeiing met de Rancennes beek 

 

DAVERDISSE 
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RUISSEAU DE 

GRANDVOIR (of 

DE LA ROSIERE) 

 

Samenvloeiing tussen de Granvoir beek 

en het irrigatiekanaal 

NEUFCHATEAU 

RUISSEAU 

D'HANZINNE 

(d'ACOZ) 

Samenvloeiing met de Malagnes beek CHATELET 

RUISSEAU D'HEURE Samenvloeiing met de Neuf Vivier beek SOMME-LEUZE 

RUISSEAU DE 

JUVIGNY 

Bovenhoofd van de brug onder de weg 

van Cierreux 

GOUVY 

RUISSEAU DE LA 

PLANCHE 

Op het indelingspunt ROCHEFORT 

RUISSEAU DE 

LAVAL (of 

MARGEROTTE) 

Samenvloeiing met de Pinsamont beek 

(NC) 

SAINTE-ODE 

RUISSEAU DE 

LOGNE (LEMBREE) 

Bovenhoofd van de brug over de weg 

Bomal-Aywaille 

FERRIERES 

RUISSEAU DE 

MARTIN MOULIN 

Samenvloeiing met de Chevral beek of 

Valire beek 

HOUFFALIZE 

RUISSEAU DE 

MELLIER 

Samenvloeiing met de Grande Fange 

beek 

LEGLISE 

RUISSEAU DE 

NEUFCHATEAU 

Samenvloeiing met de Gros Caillou beek NEUFCHATEAU 

RUISSEAU DE POIX Samenvloeiing met de Rochettes beek SAINT-HUBERT 

RUISSEAU DE 

RAHIMONT 

Samenvloeiing met de Givroulle beek BERTOGNE 

RUISSEAU DU RY 

DU MOULIN (of de 

Rux du Moulin) 

Samenvloeiing met de Orchimont beek BIEVRE 

RUISSEAU D'YVES Stroomafwaarts van de brug van de rue 

de la Bataille te Hemptinne 

WALCOURT 

RULLES Uitgang van de vijver 'La Traperie' HABAY 

SALM Samenvloeiing met de Juvigny beek VIELSALM 

SAMME  Samenvloeiing met de Belle Fontaine 

beek  

SENEFFE 

SAMSON Samenvloeiing met de Wanet beek GESVES 

SEMOIS Samenvloeiing met de Rodenbach beek ETALLE 

SENNE Samenvloeiing met de Lorette beek  ZINNIK 

SENNETTE Bovenhoofd van de brug onder de weg 

van Marche-lez-Ecaussines te Ecaussines 

ECAUSSINNES 

SILLE Samenvloeiing met de Rieu du Bois 

d'Hérimetz 

 

AAT 

SOILE (SOEHLE) Samenvloeiing met de Batterie beek en FERNELMONT 
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de Montigny beek (Hemptinne) 

SURBACH Samenvloeiing met de 'Surrebach' NC FAUVILLERS 

SURE Samenvloeiing met de Geronne LEGLISE 

THURE Frans-Belgische grens ERQUELINNES 

THYLE Samenvloeiing met de Ry d'Hez COURT-SAINT-ETIENNE 

THYRIA Samenvloeiing met de Fontaine beek WALCOURT 

TON Samenvloeiing met de Claireau beek VIRTON 

TORRENT DE 

BONNE 

Bovenhoofd van de brug aan de 'Fond 

de Bonne' 

MODAVE 

TRAIN Samenvloeiing met de Piétrebais GREZ-DOICEAU 

TROUILLE Frans-Belgische grens ESTINNES 

ULF Brug van de oude weg Reuland-Weveler BURG-REULAND 

VACHAUX Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Ciergnon-Villers-sur-Lesse 

ROCHEFORT 

VERNE DE BURY Samenvloeiing met de Vernette PERUWELZ 

VESDER Uitgang van het Lac d'Eupen EUPEN 

VIERRE Samenvloeiing met de Grandvoir beek 

of de Rosière beek 

HERBEUMONT 

VIRE Samenvloeiing met de Ecrevisses beek MUSSON 

VIROIN Samenvloeiing van de Eau Noire en de 

Eau Blanche  

VIROINVAL 

WAMME Samenvloeiing stroomopwaarts tussen 

het Canal du moulin de Grune en de 

Wamme (stroomopwaarts van de N4) 

NASSOGNE 

WARCHE (WARK) Uitgang van het stuwmeer van 

Butgenbach 

BUTGENBACH 

WAYAI Samenvloeiing met de Winamplanche 

beek 

THEUX 

WIMBE Samenvloeiing met de Snaye beek BEAURAING 

YERNE Bovenhoofd van de brug onder de weg 

Grandville-Lens-sur-Geer 

OERLE 

 ". 

 

Gezien om te worden bijgevoegd bij het regelgevend deel van Boek II van het 

Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. 

 

 

De Minister-President,   De minister van Leefmilieu 

 

 

 

 

 

Elio DI RUPO     Céline TELLIER   
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