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ONTWERPBESLUIT VAN DE WAALSE REGERING VAN ... (DATUM) 
BETREFFENDE DE OFFICIËLE KENNISGEVINGEN EN TOELATINGEN DIE 
AFGELEVERD KUNNEN WORDEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 58 BIS              

VAN DE WET VAN 12 JULI 1973 OP HET NATUURBEHOUD 

 
 
 
De Waalse Regering, 
 
Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 58bis, 2e lid, 
vervangen door het decreet van 3 oktober 2018; 
 
Gelet op Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, deel II, titel V; 
 
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 houdende de 
reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart 
bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van 
de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud; 
 
Gelet op circulaire nr. 2574 betreffende het verkeer van niet voor de scheepvaart 
bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van 
de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud. 
 
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 xxxxx/x van de Raad van State, gegeven op … (datum), in 
toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2°, van de wetten over de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973; 
 
Overwegende dat artikel 58 quater van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 
het volgende bepaalt: "De artikelen 58bis en 58ter zijn niet van toepassing op de 
bevaarbare waterlopen, met uitzondering van de Amblève, de Eau d'Heure, de 
Lesse, de Ourthe, de Semois en de Haine". 
 
Overwegende dat het belangrijk is om verkeer van niet voor de scheepvaart 
bestemde voertuigen op de oevers en de dijken en in de beddingen en wedden van 
de waterlopen te kunnen toelaten wanneer er geen enkele andere bevredigende 
oplossing bestaat; 
 

Overwegende de noodzakelijkheid om hydraulische werken uit te voeren om redenen 
van openbaar nut, zoals de bescherming van goederen en personen tegen de risico's 
op overstromingen en de productie van drinkwater; 
 
Op voorstel van de minister bevoegd voor natuur en landelijkheid, 
 
Na beraadslaging, 
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BESLUIT: 

 
 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1° de directeur van het DNF : de directeur van de externe territoriaal bevoegde 
directie van het Département de la Nature et des Forêts van de Service Public de 
Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; 
 
2° de beheerder van de waterloop: wanneer het project betrekking heeft op: 
a) een onbevaarbare waterloop van eerste categorie: de Direction des cours d’eau 
non navigables van het Département du Développement, de la Ruralité, des Cours 
d’eau et du Bien-être animal van de Service Public de Wallonie Agriculture, 
Ressources Naturelles et Environnement; 
b) een onbevaarbare waterloop van tweede categorie: de provinciale technische 
dienst; 
c) een onbevaarbare waterloop van derde categorie: het college van burgemeester 
en schepenen; 
d) een niet geklasseerde waterloop: de provinciale technische dienst; 
e) een waterweg: de Direction de la gestion des voies navigables van de Service 
Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures; 
 
3° de algemeen inspecteur van het DNF: de algemeen inspecteur van het  
Département de la Nature et des Forêts van de Service Public de Wallonie 
Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement; 
 
4° de algemeen directeur van de SPW ARnE: de algemeen directeur van de Service 
Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.  
 
Art. 2. § 1. De afwijkingen op het verbod om een niet voor de scheepvaart bestemd 
voertuig te laten rijden of om er het verkeer van te organiseren, die voorzien zijn in 
artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973, zijn onderworpen aan een voorafgaande 
officiële kennisgeving.   
 
Die officiële kennisgeving gebeurt door middel van het formulier dat beschikbaar is 
op het portaal van Wallonië of na eenvoudige aanvraag aan de directeur van het 
DNF. De officiële kennisgeving omvat minstens de inlichtingen die in het formulier 
verplicht moeten worden ingevuld. 
 
De officiële kennisgeving wordt naar de directeur van het DNF verzonden bij 
aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan 
de zending verleend wordt. 
 
Als de officiële kennisgeving een bosexploitatie beoogt, verbindt de 
informatieverstrekker zich ertoe om alle voorschriften bedoeld in het formulier, na te 
leven. 
 
§ 2. De officiële kennisgeving is onontvankelijk als ze niet beantwoordt aan de 
voorwaarden vastgelegd in paragraaf 1 of als ze onvolledig is. 
 



 

3 

In voorkomend geval verstuurt de directeur van het DNF binnen een termijn van 
vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de officiële kennisgeving 
naar de informatieverstrekker zijn beslissing met vermelding van de motieven van 
onontvankelijkheid. Als dat niet gebeurt, wordt de officiële kennisgeving als 
ontvankelijk beschouwd. 
 
§ 3. Binnen de twintig dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de 
ontvankelijke officiële kennisgeving, pleegt de directeur van het DNF of zijn 
afgevaardigde overleg met de beheerder van de waterloop volgens de modaliteiten 
voorzien in de artikelen R. 77 en volgende van Boek II van het Milieuwetboek dat het 
Waterwetboek inhoudt. 
 
§ 4. Wanneer hij de officiële kennisgeving onderzoekt, controleert de directeur van 
het DNF de impact van het verkeer op de oevers, de dijken en de beddingen bij lage 
waterstand van de waterloop en op het volledige waterecosysteem. Hij controleert 
ook na inzage van de kenmerken en rekening houdend met de doelstellingen met 
betrekking tot het behoud van de locatie en rekening houdend met het eventuele 
openbare nut van het project, of dit een Natura 2000-site op een aanzienlijke manier 
zou kunnen aantasten - afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, projecten 
of activiteiten.   
 
Als dat het geval is, brengt de directeur van het DNF de informatieverstrekker 
daarvan binnen een termijn van vijfendertig dagen te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van de ontvankelijke officiële kennisgeving, op de hoogte bij aangetekend 
schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending 
verleend wordt en:  
 
1° formuleert hij bijzondere voorwaarden voor de gemelde activiteit, zodat hij kan 
verzekeren dat ze geen aanzienlijke impact op de oevers, de dijken en de beddingen 
bij lage waterstand en het volledige waterecosysteem kan hebben of een Natura 
2000-site op een aanzienlijke manier kan aantasten, afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen, projecten of activiteiten;  

 
2° of als geen enkele voorwaarde het effect beoogd in punt 1° kan vermijden, meldt 
hij aan de informatieverstrekker dat de gemelde activiteit onderworpen is aan de 
vergunning beoogd in artikel 3 en de geschikte beoordeling van de effecten op het 
leefmilieu als het project een Natura 2000-site aanzienlijk kan aantasten in de 
betekenis van artikel 29, § 2 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. 
 
§ 5. Als de directeur van het DNF alleen akte neemt van de officiële kennisgeving 
zonder ze aan bijzondere voorwaarden te onderwerpen of ze krachtens paragraaf 4, 
2e lid, 1° aan bijzondere voorwaarden onderwerpt, kan de informatieverstrekker de 
activiteit die hij in zijn officiële kennisgeving beoogt, ten vroegste de dag van 
ontvangst van de brief van de directeur van het DNF opstarten. 
 
Bij uitblijven van een reactie van de directeur van het DNF om de officiële 
kennisgeving onontvankelijk te verklaren of om ze aan bijzondere voorwaarden of 
aan een goedkeuring krachtens paragraaf 4, 2e lid, te onderwerpen, kan de 
informatieverstrekker de betreffende activiteit opstarten ten vroegste vijfendertig 
dagen na de dag van de verzending van de officiële kennisgeving. 
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§ 6. De informatieverstrekker houdt een kopie van zijn officiële kennisgeving en 
eventuele opgelegde voorwaarden op de locatie van de activiteiten bij. 
 
De officiële kennisgeving is geldig voor de duur die noodzakelijk is voor de activiteit, 
maar mag in geen geval meer dan twee jaar bedragen vanaf de datum van ontvangst 
van de brief van de directeur van het DNF beoogd in paragraaf 4 of anders vanaf de 
indiening. 
 
§ 7. Wanneer de gemelde activiteit aan bijzondere voorwaarden wordt onderworpen 
krachtens paragraaf 4, 2e lid, 1°, kan de informatieverstrekker de opgelegde 
bijzondere voorwaarden bij de algemeen inspecteur van het DNF betwisten binnen 
de twintig dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de verzending van 
de directeur van het DNF.  
 
De betwisting wordt naar de algemeen inspecteur van het DNF verzonden bij 
aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan 
de zending verleend wordt.  
 
De algemeen inspecteur van het DNF neemt binnen de vijftien dagen na ontvangst 
een beslissing over de betwisting.  
 
Art. 3. § 1. Zijn onderworpen aan een goedkeuring de activiteiten beoogd in artikel 2, 
§ 1, 1e lid, wanneer geen enkele voorwaarde de effecten beoogd in artikel 2, § 4, 2e 
lid, 1° kan vermijden. 
 
De aanvraag tot goedkeuring wordt bij de algemeen inspecteur van het DNF 
ingediend bij aangetekend schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste 
dagtekening aan de zending verleend wordt, door middel van het formulier dat 
beschikbaar is op het portaal van Wallonië of dat op eenvoudige vraag gericht aan 
de directeur van het DNF kan worden verkregen.  
 
Bij de aanvraag tot goedkeuring wordt de beslissing gevoegd die door de directeur 
van het DNF werd genomen krachtens artikel 2, § 4, 2e lid, 2°, en - indien het project 
een Natura 2000-site aanzienlijk zou kunnen aantasten in de betekenis van artikel 
29, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud - een geschikte 
beoordeling van de milieueffecten. 
 
§ 2. Wanneer de aanvraag volledig is, bezorgt de algemeen inspecteur van het DNF 
binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager een 
ontvangstbewijs dat de aanvrager op de hoogte brengt van de volledigheid van zijn 
aanvraag.  
 
Wanneer de aanvraag onvolledig is, brengt de algemeen inspecteur van het DNF de 
aanvrager daarvan binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag op de 
hoogte, met vermelding van de ontbrekende inlichtingen en met vermelding dat de 
procedure begint te lopen vanaf het moment dat die inlichtingen zijn ontvangen.  
 
De bijkomende inlichtingen worden verzonden bij aangetekend schrijven of op enige 
andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend wordt.  
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Indien de algemeen inspecteur van het DNF zijn beslissing over de volledigheid niet 
heeft verzonden binnen de termijnen voorzien in paragraaf 2, 1e en 2e lid, wordt de 
aanvraag beschouwd als ontvankelijk en wordt de procedure voortgezet.  
 
§ 3. Binnen de twintig dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de 
aanvraag pleegt de algemeen inspecteur van het DNF of zijn afgevaardigde overleg 
met de beheerder van de waterloop volgens de modaliteiten voorzien in de artikelen 
R. 77 en volgende van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt.  
 
§ 4. Wanneer hij de aanvraag tot goedkeuring onderzoekt, controleert de algemeen 
inspecteur van het DNF de impact van het verkeer op de oevers, de dijken en de 
beddingen bij lage waterstand van de waterloop en op het volledige 
waterecosysteem. Hij controleert ook na inzage van de kenmerken en rekening 
houdend met de doelstellingen met betrekking tot het behoud van de locatie en 
rekening houdend met het eventuele openbare nut van het project, of dit een Natura 
2000-site op een aanzienlijke manier zou kunnen aantasten. 
 
§ 5. De algemeen inspecteur van het DNF neemt een beslissing en verzendt die 
beslissing, in voorkomend geval met inbegrip van voorwaarden, bij aangetekend 
schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending 
verleend wordt, binnen een termijn van vijfenveertig daggen te rekenen vanaf de 
datum van het ontvangstbewijs van de volledige aanvraag bedoeld in paragraaf 2, 1e 
lid of in de veronderstelling beoogd in paragraaf 2, 4e lid, te rekenen vanaf de datum 
die volgt na het verloop van de termijn beoogd in paragraaf 2, 1e of 2e lid, naar de 
aanvrager. 
  
Indien de beslissing niet binnen de voorziene termijnen wordt verzonden, verzendt 
de algemeen inspecteur van het DNF zijn beslissing van weigering van de 
goedkeuring.  
 
§ 6. De beslissing vermeldt in voorkomend geval de duur waarvoor de toestemming 
wordt verleend. Ze mag in geen geval meer dan twee jaar bedragen te rekenen 
vanaf de datum van de beslissing. 
 
§ 7. De aanvrager kan bij de algemeen directeur van de SPW ARnE een 
gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing beoogd in paragraaf 5. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep ingediend bij aangetekend 
schrijven of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending 
verleend wordt, door middel van het formulier dat beschikbaar is op het portaal van 
Wallonië of dat op eenvoudige vraag gericht aan de algemeen inspecteur van het 
DNF kan worden verkregen. Ze omvat minstens de inlichtingen die in het formulier 
verplicht moeten worden ingevuld. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep naar de algemeen directeur van 
de SPW ARnE verzonden binnen de twintig dagen te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van de beslissing of, bij uitblijven van beslissing, vanaf de uiterste datum 
van de termijn beoogd in paragraaf 5. 
 
Het beroep wordt ondersteund door elk relevant document dat de algemeen directeur 
van de SPW ARnE in staat stelt om zijn beslissing met kennis van zaken te nemen. 
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De algemeen directeur van de SPW ARnE verzendt binnen de vijftien dagen na 
ontvangst van het beroep een ontvangstbewijs. 
 
De algemeen directeur van de SPW ARnE bezorgt een kopie van het beroep, van 
het ontvangstbewijs en van het dossier van beroep aan de algemeen inspecteur van 
het DNF. 
 
De algemeen directeur van de SPW ARnE neemt een beslissing en verzendt zijn 
beslissing, in voorkomend geval samen met voorwaarden, bij aangetekend schrijven 
of op enige andere wijze waarop een vaste dagtekening aan de zending verleend 
wordt, naar de aanvrager en per gewone brief naar de algemeen inspecteur van het 
DNF binnen de vijfenzeventig dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 
het beroep.  
 
Art. 4. In uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden die een gevaar vormen of 
die een dringende interventie vereisen om de openbare veiligheid te verzekeren, zijn 
de artikelen 2 en 3 niet van toepassing. 
 
Er wordt dan onmiddellijk informatie bezorgd aan de directeur van het DNF. Die 
informatie wordt binnen de vijf dagen per aangetekende zending bevestigd. 
 
Binnen de dertig dagen na afloop van de werken die dringend werden uitgevoerd, 
kan de directeur van het DNF maatregelen voor herstel in de oorspronkelijke staat 
opleggen mits naleving van het principe van evenredigheid. 
 
Art. 5. De minister die bevoegd is voor natuurbehoud, is bevoegd om modellen op te 
stellen van de formulieren bedoeld in artikel 2, § 1, 2e lid, artikel 3, § 1, 2e lid en 
artikel 3, § 7, 2e lid. 
 
Art. 6. Van de volgende bepalingen wordt afgeweken: 
 
1° het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 houdende de 
reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart 
bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van 
de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli op het 
natuurbehoud; 
 
2° circulaire nr. 2574 betreffende het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde 
voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de 
waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud. 
 
Art. 7. De minister bevoegd voor natuurbehoud wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
 
 

 

Namen, ... [datum] 
 
 
Voor de Regering: 
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De Minister-President, 
 
 
 
 

Elio DI RUPO 
 
 
 
 
 

De minister bevoegd voor natuur en landelijkheid, 
 
 
 

Céline TELLIER 
 
 

 

 

 


