De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
T +32 11 29 84 00
E anneke.vanvinckenroye@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
VERGUNNINGSBESLUIT
Ons kenmerk: AS/2020/V/900
Gelet op het Decreet van 18/12/1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993,
inzonderheid de artikels 40 tot en met 43bis;
Gelet op het decreet van 02/04/2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 (B.S. 30/05/2002) betreffende het
toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van
het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;
Gelet op de statuten van De Vlaamse Waterweg nv, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse
regering van 19 mei 2017 en 15 februari 2019;
Gelet op het besluit van 12 januari 2018 van de Vlaamse regering houdende de omschrijving van de
territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv;
Gelet op het besluit van 14 februari 2018 van de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv
betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeurs;
Gelet op het Besluit van 30 maart 2018 van de operationeel directeur van De Vlaamse Waterweg nv
betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de afdelingshoofden;
Gelet op de vergunningsaanvraag van 25/02/2020 ingediend door Maaslands Verbond van Lijnvissers
Verenigingen, Leutsestraat 12 - 3690 Zutendaal, voor het organiseren van hengelwedstrijden op
waterwegen, data en locaties zoals vermeld in de wedstrijdkalender (in bijlage).

Gelet op het feit dat er in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het voorwerp van deze
vergunning geen schadelijk effect heeft op het watersysteem en er geen voorwaarden of maatregelen
dienen te worden opgelegd, waardoor het ontwerp verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 5
van het decreet Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 en met het besluit van de Vlaamse regering van
20/07/2006.
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BESLUIT:
Artikel 1
Voor het organiseren van hengelwedstrijden wordt een vergunning verleend aan:
Maasland Verbond van Lijnvissers Verenigingen vzw
De heer André Bocken
Secretaris-penningmeester
Leutsestraat 12
3690 Zutendaal
Hierna de vergunninghouder genoemd.
Artikel 2
De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
§ 1 - Algemene voorwaarden
Het besluit van de Vlaamse regering van 29/03/2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het
vaststellen en innen van de retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de
wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken is van toepassing op deze
vergunning.
Art. 5. § 1. De vergunning is precair en wordt in beginsel verleend voor onbepaalde duur. Ze kan
evenwel ook worden toegekend voor een eenmalige, een periodieke of een in de tijd beperkte
ingebruikneming.
§ 2. Onverminderd de bepalingen inzake het in gebreke blijven van de vergunninghouder kan de
domeinbeheerder de vergunning op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk intrekken, schorsen of wijzigen in
het algemeen belang, zonder dat de vergunninghouder aanspraak kan maken op schadeloosstelling.
In geval van intrekking in het algemeen belang worden de al betaalde bedragen van de variabele
retributie voor het lopende jaar pro rata per kalendermaand terugbetaald.
Art. 6. De vergunninghouder kan op grond van de vergunning nooit zakelijke rechten op het domeingoed
verwerven, noch op andere rechten aanspraak maken dan de rechten die uitdrukkelijk in de vergunning
zijn opgenomen.
Art. 7. § 1. Tenzij anders vermeld is in een protocol of in de bijzondere voorwaarden van de vergunning,
moet de vergunninghouder tien kalenderdagen voor de aanvang van de werkzaamheden de
domeinbeheerder meedelen wanneer de werkzaamheden worden aangevat. In voorkomend geval kan
hij pas starten met de werkzaamheden nadat hij de nodige aanwijzingen van de toezichthoudende
ambtenaar heeft ontvangen. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van deze ambtenaar stipt te
volgen.
§ 2. De vergunde werken worden uitgevoerd onder de volledige en uitsluitende
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, volgens de regels van de kunst en gelijkvormig met de
goedgekeurde plannen.
§ 3. De vergunde werken dienen na aanvang onafgebroken te worden uitgevoerd. De
oorspronkelijke infrastructuur dient in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden, tenzij de
domeinbeheerder hem hiervan uitdrukkelijk ontslaat.
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§ 4. De vergunninghouder moet op elk ogenblik de passende maatregelen nemen om de
veiligheid van het verkeer te garanderen. Hij mag de scheepvaart, het toegelaten verkeer op de jaag- en
voetpaden en op de dijken en de zeewering alsook de waterafvoer nooit beletten.
§ 5. De vergunninghouder erkent de juistheid van de oppervlakte van het in gebruik te nemen
domeingoed en verklaart het domeingoed te kennen.
Elke partij kan vooraf verzoeken om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving of een grondmechanisch
bodemonderzoek van het in gebruik te nemen domeingoed. Dat gebeurt op kosten van de
vergunninghouder.
§ 6. De bestaande afpalingsstenen die ter plaatse de grens van het domeingoed aanduiden,
worden in hun oorspronkelijke staat behouden en mogen niet beschadigd worden. De afpalingsstenen
die verplaatst of verwijderd worden, moeten op kosten van de vergunninghouder door een beëdigd
landmeter, in aanwezigheid van de toezichthoudende ambtenaar worden teruggeplaatst.
§ 7. De domeinbeheerder ziet toe op de uitvoering van de vergunde werkzaamheden. Dat
toezicht houdt enkel een controle in van de vergunningsvoorwaarden, zonder dat de domeinbeheerder
hiervoor enige verantwoordelijkheid draagt.
Art. 8. De vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van zijn verplichting zich te gedragen naar de
bepalingen van de vigerende wetten en reglementen, onder andere inzake politie, weg- en
scheepvaartverkeer, inzake milieu en ruimtelijke ordening.
Art. 9. Als de domeinbeheerder overeenkomstig artikel 21, § 6, door ambtshalve maatregelen zelf
instaat voor de uitvoering van de voorwaarden en bepalingen van de vergunning gebeurt dit op kosten
en voor risico van de vergunninghouder.
Art. 10. De vergunninghouder zal het Vlaamse Gewest tegen alle aanspraken van derden vrijwaren voor
alle verliezen, schade, ongevallen of nadelen die kunnen volgen uit het gebruik van de vergunning. De
vergoedingen die in dit verband uitbetaald worden aan derden kunnen van de waarborg worden
afgehouden overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.
Art. 11. Ten behoeve van het beheer van het openbaar domein moet aan de toezichthoudende
ambtenaren te allen tijde toegang worden verleend tot het vergunde domeingoed en zo nodig tot de
gronden van de vergunninghouder.
Art. 12. De vergunninghouder is verplicht alle belastingen en heffingen van welke aard ook te betalen
die op het vergunde domeingoed geheven worden.
Het zegelrecht, dat bij de afgifte van een vergunning verschuldigd is, valt ten laste van de
vergunninghouder.
Art. 13. De vergunninghouder mag het bij de vergunning verleende gebruiksrecht geheel noch
gedeeltelijk afstaan aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
domeinbeheerder.
Art. 14. Alle bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de vergunning zijn uitvoerbaar lastens de
vergunninghouder en zijn rechtsopvolgers. Die moeten de domeinbeheerder van de rechtsopvolging op
de hoogte brengen binnen negentig kalenderdagen, tenzij anders bepaald is in dit besluit.
Art. 15. Bij elke vergunning kan de domeinbeheerder bijzondere voorwaarden opleggen, naargelang van
de plaatselijke toestand en de specifieke behoeften.
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§ 2 - Bijzondere voorwaarden
Onverminderd de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse regering van 29/03/2002 gelden bijkomend
de volgende voorwaarden:
- Deze vergunning is niet overdraagbaar en mag enkel gebruikt worden conform de hoger vermelde
bepalingen.
- Het is de organisatoren en de deelnemers toegelaten met voertuigen op het jaagpad te rijden vanaf
de dichtsbijgelegen openbare weg tot aan de plaats van bestemming. Het stilstaan met voertuigen
op het jaagpad is verboden. De maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30km/u.
Indien de kanaalbermen in de wedstrijdzone niet geschikt zijn voor het opstellen van voertuigen, is
het niet toegelaten in deze zone te parkeren.
- Telkens dient de aanvrager 1 dag vόόr de aanvang van de hengelwedstrijden de viszone aan het
begin en het einde te voorzien van bordjes A4 blad (geplastificeerd me tekst:
(“viswedstrijd+datum”).
-

Betreft de roofviswedstrijd op 04/04/2020 dient het volgende bericht:
De Vlaamse Waterweg nv staat toe dat er gevist wordt op de daarvoor aangeduide zones (zie
wedstrijdkalender) op de plaatsen die bereikbaar zijn via de openbare weg. De deelnemers
mogen enkel de jaagpaden te voet betreden maar niet met hun voertuig.
Er zullen geen schepen verhaald worden om ruimte te creëren om te kunnen vissen. Indien er toch
een schip aanmeert tijdens de wedstrijd dienen de vissers zich aan te passen en een andere plaats
te zoeken.

1. Technische voorwaarden
-

U neemt de volle verantwoordelijkheid voor alle ongevallen en u staat zelf in voor alle maatregelen
betreffende de veiligheid en de seining op en langs de waterweg.

-

Om de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers te waarborgen, dient er een bemand
vaartuig aanwezig te zijn, uitgerust met twee reddingsboeien.

-

De eventuele toezichtkosten worden aangerekend.

-

U bent ertoe gehouden de aanwijzingen van het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg
nv stipt op te volgen.

-

Deze vergunning of een kopie ervan dient zich tijdens de activiteit bij de verantwoordelijke te
bevinden om eventuele controle door de politie of door bevoegde personen van de
domeinbeheerder mogelijk te maken.

-

Bij onvoorziene moeilijkheden dient u contact op te nemen met RIS (River Information Services) op
het gratis telefoonnummer 0800/30.440.
-

-

Er mag geen schade toegebracht worden aan de oevers of installaties van De Vlaamse
Waterweg nv.
Eventueel aangebrachte schade zal hersteld worden op kosten van de aanvrager en dit volgens
de regels van de kunst en tot voldoening van onze vennootschap.
Onze vennootschap behoudt het recht om tijdens eventuele calamiteiten te beschikken over
het domeingoed dat gebruikt wordt door de aanvrager.

De vergunninghouder is gehouden alle nodige voorzorgen te nemen om te voorzien in eigen
veiligheid en in die van derden.
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-

De vergunninghouder en de deelnemers van deze activiteit worden geacht de waterweg te kennen
en ermee vertrouwd te zijn, o.m. wat betreft de diepgang, de breedte, de vrije hoogte, de
aanwezigheid van vaste bruggen, enz.

-

De vergunninghouder en de deelnemers dienen zich te houden aan:
o
o
o

het Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk (KB van
15/10/1935);
de bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 7/09/1950;
het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het
Koninkrijk (KB van 24/09/2006).

2. Milieu
-

De omgeving dient onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit hersteld te worden in haar
oorspronkelijke staat (verwijderen aangebrachte signalisatie, het opruimen van zwerfvuil op de
oevers,…).

-

De aanvrager staat in voor het opruimen van alle afval afkomstig van bovenvermelde activiteit. Er
mogen geen afval of voorwerpen in de waterwegen, in de bermen, op de oevers of op de jaagpaden
achterblijven. Er dienen voldoende maatregelen getroffen te worden (voorzien van vuilbakken of
zakken) om geen zwerfvuil achter te laten. Eventueel achtergelaten vuil zal worden opgeruimd ten
laste van de inrichters.

-

Op het openbaar domein mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid gebruikt
worden. Verdelging mag enkel mechanisch of handmatig gebeuren.

-

De vergunninghouder zal het nodige doen opdat de site niet verontreinigd wordt en neemt alle
maatregelen om milieuschade te voorkomen. De domeinbeheerder kan bij vermoeden van een
verontreiniging een bodemonderzoek eisen en opleggen, uit te voeren op initiatief en op kosten van
de vergunninghouder. In het geval van positieve verontreinigingsresultaten zal de
vergunninghouder instaan voor de sanering van het terrein.

-

De vergunninghouder verbindt zich ertoe ieder incident waarbij bodem- en/of
waterverontreiniging ontstaat binnen 24 uur te melden aan RIS op het gratis telefoonnummer
0800/30.440 of e-mail: ris.evergem@vlaamsewaterweg.be.

3. Retributie
In toepassing van het 1ste lid van art. 22 (hoofdstuk VIII) van het Retributiebesluit wordt de in deze
vergunning begrepen inname van het domeingoed vrijgesteld van zowel variabele als vaste retributie.
4. Jaagpadtoelating
In het kader van deze vergunning wordt de toelating gegeven aan de bestuurders van volgende
voertuigen (Citroën - 1 WMC-619) en (Peugeot - 1-DSG-405).
De toelating mag enkel gebruikt worden zoals vermeld op de jaagpadtoelating, en dit enkel tijdens de
opgegeven geldigheidsperiode. Zij is niet overdraagbaar aan derden, en moet bij eenvoudig verzoek van
een bevoegd ambtenaar van De Vlaamse Waterweg nv of de politie getoond worden.
Gelieve de jaagpadtoelating met vermelding van de nummerplaat zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig te leggen.
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Deze toelating is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden. De Vlaamse Waterweg nv
behoudt zich het recht voor om te allen tijde een toelating te schorsen of in te trekken, om welke reden
ook, in het bijzonder indien de gebruiker de opgelegde voorwaarden niet naleeft.
-

Door deze toelating te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

-

Het rijden op jaagpaden is in principe verboden, uitgezonderd voor bepaalde klassen van rijwielen en voor
motorvoertuigen van bevoegde diensten en van houders van een toelating;

-

Deze toelating mag enkel gebruikt worden voor het in de toelating vermelde doel;

-

De toelating is niet overdraagbaar aan derden, moet steeds in het voertuig aanwezig zijn en moet bij
eenvoudig verzoek van een bevoegd ambtenaar van De Vlaamse Waterweg nv of de politie getoond worden.
In geval deze toelating niet meer gebruikt wordt moet zij onmiddellijk terug overgemaakt worden aan “De
Vlaamse Waterweg nv”;

-

Jaagpaden mogen niet gebruikt worden als verbindingsweg. De toelatinghouder mag slechts over het jaagpad
rijden voor zover zijn bestemming niet bereikbaar is via de openbare weg. Hij dient bij het gebruik van het
jaagpad de kortste afstand te kiezen tussen de openbare weg en zijn bestemming langs de waterweg en
omgekeerd;

-

Het rijden op jaagpaden gebeurt op eigen risico. De gebruiker wordt geacht het gebruikte traject voldoende te
kennen. De Vlaamse Waterweg nv of haar ambtenaren kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden
gesteld voor schade en/of gebeurlijke ongevallen die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zouden
kunnen zijn van het gebruik van deze toelating, en dienen hiervoor te worden gevrijwaard. In geen geval en
onder geen enkel voorwendsel kan de toelatinghouder aanspraak maken op schadeloosstelling vanwege De
Vlaamse Waterweg nv;

-

De gebruiker moet alle nodige voorzorgen nemen om te voorzien in zijn eigen veiligheid en in die van derden
rekening houdend met het speciale karakter van de jaagpaden, in het bijzonder de toestand van het wegdek;
de aanwezigheid van meerpalen en meertouwen; de geringe breedte van de weg en van de bermen; de
nabijheid van het water; de onregelmatigheid en de steilte van de oever; de afwezigheid van leuningen,
vangrails en wegmarkeringen; de mogelijke aanwezigheid van andere gebruikers van het jaagpad;
de eventuele noodzakelijkheid op de bermen uit te wijken en het bestaan van havens, kaaien en van
inrichtingen voor het laden en lossen van schepen;

-

Fietsers, voetgangers, hulpdiensten, dienst- en onderhoudsvoertuigen hebben voorrang en mogen niet
gehinderd worden. Onderrichtingen van het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv moeten
onmiddellijk worden opgevolgd;

-

De gebruiker mag geen schade toebrengen aan het jaagpad, de infrastructuur of de aanhorigheden van de
waterweg of aan de vegetatie, noch een verontreiniging veroorzaken. De gebruiker zal in gebreke gesteld
worden indien er toch schade wordt toegebracht. De veroorzaker zal onmiddellijk op zijn kosten de schade
herstellen tot algehele voldoening van De Vlaamse Waterweg nv, zo niet zal De Vlaamse Waterweg nv de
schade ambtshalve herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker;

-

Conform de bepalingen van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen mag de snelheid van de
voertuigen niet meer bedragen dan 30 km/u in het open veld. De snelheid is beperkt tot 10 km/u in de
bebouwde kom, bij het kruisen van wegen, in de nabijheid van sluizen of van inrichtingen voor het laden en
lossen van schepen, alsook in de nabijheid van bochten en op plaatsen met een beperkte zichtbaarheid, en
telkens indien dit omwille van de veiligheid van de weggebruiker of omwille van dienstnoodwendigheden
vereist is;

-

Het gewicht van het voertuig in geladen toestand mag nooit meer dan 5 ton bedragen, tenzij dat anders
vermeld is in de toelating. In dat geval wordt in de toelating specifiek het tonnage aangegeven voor het traject
waarop de toelating van toepassing is en kan De Vlaamse Waterweg nv eisen dat een plaatsbeschrijving van
het traject wordt opgemaakt en dat een waarborg wordt betaald;
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-

Parkeren of stilstaan op het jaagpad is enkel toegelaten op verharde uitwijkzones of daartoe geschikte
grasbermen zodanig dat de doorgang voor dienstvoertuigen, hulpdiensten en andere gebruikers van het
jaagpad niet gehinderd wordt. Indien het voertuig onbeheerd wordt achtergelaten, moet deze toelating
zichtbaar achter de voorruit op het dashboard worden geplaatst;

-

De Vlaamse Waterweg nv behoudt zich het recht voor om deze toelating te allen tijde te schorsen of in te
trekken, om welke reden ook, in het bijzonder indien de toelatinghouder de opgelegde voorwaarden niet
naleeft;

-

Indien de voorwaarden van deze toelating later onvoldoende worden bevonden, moet de toelatinghouder zich
schikken naar al de bijkomende voorwaarden die hem worden opgelegd, alsook naar de onderrichtingen die
door het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv gegeven worden.

5. Duur - Verlenging - Intrekking
Deze vergunning is precair en wordt verleend voor bepaalde duur op voormelde data.
Wanneer de vergunninghouder geen verder gebruik wenst te maken, moet hij dit aangetekend melden
aan de domeinbeheerder op het adres zoals vermeld bovenaan deze vergunning. Hij dient een
opzegtermijn van 30 kalenderdagen in acht te nemen die in gaat vanaf het versturen van zijn
schriftelijke melding, tenzij anders vermeld in onderhavige vergunning.
De vergunninghouder heeft de verplichting om op zijn kosten, risico en gevaar de plaatsen in de
oorspronkelijke toestand te herstellen, binnen de hem daartoe verleende termijn en overeenkomstig de
aanduidingen van het bevoegd personeel van de domeinbeheerder. Indien deze verplichting niet of
slechts gebrekkig is uitgevoerd, zal ze ambtshalve uitgevoerd worden op kosten en risico's van de
vergunninghouder. In voorkomend geval wordt de vergunninghouder geacht ten gunste van de
domeinbeheerder onherroepelijk afstand gedaan te hebben van alle rechten op achtergelaten
constructies, materialen, beplanting en dergelijke.
6. Vergunningen van andere besturen
Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting zich bij de bevoegde besturen
te voorzien van eventuele andere vergunningen. Zij ontslaat de vergunninghouder evenmin van de
verplichtingen opgelegd door andere wettelijke bepalingen.
§ 3 - Slotbepalingen
De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk zowel tegenover derden als tegenover de
domeinbeheerder voor alle verliezen, schade, ongevallen of nadelen die kunnen voortspruiten uit
het gebruik van het betreffende deel van het openbaar domein.
Hasselt, 4 maart 2020
Herstelbare handtekening

X
Ondertekend door: Koen Maeghe (Signature)

Afdelingshoofd Sturing
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