
VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2017/10104]

21 DECEMBER 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de
instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en
waterwegendomein, artikel 3, § 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet
van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2017;

Gelet op het verslag opgesteld overeenkomstig 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
plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 61.965/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2017, overeenkomstig artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3,
§ 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en
waterwegendomein, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- punt 7° wordt aangevuld met de woorden “met uitzondering van recreatieve, sport- of toeristische
evenementen”;

- hetzelfde artikel wordt aangevuld met de punten 8°, 9°, 10° en 11° luidend als volgt :

« 8° visvloer : de visvloer en de toegangsinfrastructuur ervan;

9° laadplaats : de laadplaats en de toegangsinfrastructuur ervan;

10° stilleggen van een schip : het stilleggen van een schip en de toegangsinfrastructuur ervan, brievenbus
inbegrepen;

11° schip voor gemengd gebruik : het schip gebruikt als woning en voor handelsdoeleinden. ».

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden “per aanvrager” ingevoegd tussen de woorden “opgeheven” en de
woorden “wegens”;

b) in paragraaf 5 wordt het tweede lid aangevuld met een 4e punt, luidend als volgt:

« 4° voor kunstwerken en herinneringsmonumenten;

c) in paragraaf 5, derde lid, wordt de zin “Als de beherende overheid voor de vergunning in een plan voorziet, zijn
beheerkosten voor de cartografische documenten verschuldigd, bij de afgifte van de titel.” vervangen door de zin
“Beheerskosten voor kaartdocumenten zijn verschuldigd bij de afgifte van de vergunning”;

d) hetzelfde artikel wordt aangevuld met een paragraaf 16, luidend als volgt :

« § 16. De gebruikte oppervlakte van het schip voor handelsactiviteiten maakt het voorwerp uit van een verklaring
op erewoord door de vergunninghouder en wordt uitgedrukt in m_. De beheerder kan de juistheid van deze verklaring
nagaan”.

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 30 januari 2014,
26 maart 2015 en 12 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in paragraaf 1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

“2° in het kader van opdrachten van openbaar nut door openbare diensten, de instellingen van openbaar nut en
hun leveranciers”;

b) paragraaf 1 wordt aangevuld met een 7e punt, luidend als volgt:

« 7° voor de kunstwerken »;
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c) paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

« § 2. De heffing wordt jaarlijks geheven en is niet-opsplitsbaar; wanneer het beheer van het bij de vergunning
betrokken domein door de beherende overheid aan een derde wordt overgedragen en wanneer laatstgenoemde
heffingen invordert aan bedoelde vergunninghouders, voor dezelfde periode, kan de gewestelijke heffing evenwel
worden opgesplitst naar rata van de werkelijke tewerkstellingsmaanden.

Ze begint te lopen op de datum dat in de vergunning wordt vermeld.

De heffing met betrekking tot het jaar van de aanvraag en, in voorkomend geval, deze van de vorige jaren, zijn niet
verschuldigd als de vergunning binnen een jaar na de indiening van de aanvraag niet verstrekt is terwijl alle nodige
documenten door de aanvrager aan de beherende overheid zijn overgemaakt”.

Art. 4. In artikel 6, § 6, eerste lid, van de Franse versie van hetzelfde besluit, worden de woorden “Montant de la
cautionnement” vervangen door de woorden “Montant du cautionnement”.

Art. 5. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7.Een bedrag van 15 euro is verschuldigd voor de kosten in geval van ingebrekestelling bij wanbetaling.

Als de heffing binnen de dertig dagen volgend op de datum die vermeld is in de ingebrekestelling niet betaald is,
worden de verschuldigde bedragen geïnd door middel van een dwangschrift onverminderd het recht voor het Waalse
Gewest om een einde te maken aan de vergunning. ».

Art. 6. Artikel 10, § 3, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid :

“Bij afstand binnen de maand na de vervaldatum van de heffing, wordt ze niet verschuldigd”.

Art. 7. In de bijlage van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 30 januari 2014 en
26 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de tabel “Terreinbezettingen” wordt vervangen door wat volgt :

Terreinbezettingen

Landbouw, visteelt of bosbouw : weiden, grasland, bos,
paaigebieden, enz.

Kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de pachtcoëf-
ficiënt

Reclamebord:

- oppervlakte over alles gelijk aan of kleiner dan 15 m_ 1000/aanplakzijde

- per bijkomende m_ 1000/aanplakzijde

Uithangborden 500/jaar

Siertuinen 0,10/m_/jaar

Recreatie-/sport-/watersportactiviteiten 0,10/m2/jaar

Handelsactiviteiten HORECA 10/m2

Handelsactiviteiten buiten HORECA :

- oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 20 m_ 20/m2

- oppervlakte kleiner dan 20 m_ en kleiner dan of gelijk
aan 200 m2

400 voor de eerste 20 m_ + 5/m_ daarboven

- oppervlakte van meer dan 200 m_ 1300 voor de eerste 200 m_ + 0,33/m_ daarboven

Aanwijzingsbord 62/bord

Parkeerplaatsen 1,25/m2

Andere 0,50/m2

Scheepswerven 0/m2

2° in de tabel “Verkeer op de dienstwegen”, worden de woorden “Verkeer van de particuliere ingesloten
omwonenden met inbegrip van binnenschippers” vervangen door de woorden “Verkeer van de particuliere ingesloten
omwonenden en hun leveranciers met inbegrip van binnenschippers”;

3° in de tabel “Lozingen”, wordt het woord “Lozingen” vervangen door de woorden “Lozingen en winplaatsen
van water”;

4° de tabel met betrekking tot “Waterleidingen, kabels, leidingen (met inbegrip van de lozingen stroomopwaarts
en de wateropneming stroomafwaarts)”, wordt vervangen door wat volgt :

Waterleidingen, kabels, leidingen (met inbegrip van de lozingen stroomopwaarts en de wateropneming
strooomafwaarts) (1) **

Dwarsleidingen 1,00/lopende m

Leidingen in de lengte (ondergronds of bovengronds) 0,25/lopende m

indien Ø > 1 m: 2,5/mct* (Ø + 3)

Zware bouwwerken (bijkomende uitrusting) 5,00/m2

Waterleidingen, kabels en leidingen in/op/onder de
bruggen en loopbruggen toegankelijk voor de vergun-
ninghouder.

0,00
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5° in de tabel « Diverse installaties : pontons, aanlegsteigers, laadplaatsen, visvloeren, brug, loopbruggen, trappen,
laad- losapparatuur, spoorwegen, bezetting van kademuur, “Ducs d’Albe”, in het gedeelte “Kademuren” van de Franse
versie, worden de woorden “l’impétrant” vervangen door de woorden “le permissionnaire” en de woorden “de
l’impétrant” worden vervangen door de woorden “du permissionnaire”;

6° de tabel “Bezettingen van de wateroppervlakte” wordt vervangen door wat volgt :

Bezettingen van de wateroppervlakte

Schepen gebruikt als woning en voor handelsdoelein-
den – in uitgerust gebied door het Gewest

2/m2

Schepen gebruikt als woning en voor handelsdoelein-
den – in niet-uitgerust gebied door het Gewest

1,20/m2

Handelsschepen – in uitgerust gebied door het Gewest 10/m2

Handelsschepen – in niet-uitgerust gebied door het
Gewest

8/m2

Schepen voor gemengd gebruik – in uitgerust gebied
door het Gewest

Sc/Sutil * 10,00 + Sloge/Sutil* 2,00/m_

Schepen voor gemengd gebruik – in niet-uitgerust
gebied door het Gewest

Sc/Sutil *8,00 + Sloge/Sutil* 1,20/m_

Ondernemersschepen en momenteel zonder gebruik 1,50/m2

Waterstations 0,50/m2

Bezetting of boeking van de wateroppervlakte vóór de laadplaats:
Pleziervaartuigen van 0 tot 10 m : 50
Pleziervaartuigen van 10 tot 20 m : 100

Slalombaan 0,10/m_ van de eerste tot de laatste boei.

(Berekeningsformule voor de schepen voor gemengd gebruik vermeld in bijlage bij het besluit)
7° de tabel “Minimale heffing” wordt vervangen door wat volgt :

Minimale heffing

Minimumheffingen per vergunninghouder 30

8° er wordt een tabel toegevoegd, luidend als volgt : “Heffing die toepasselijk is op vergunningen voor recreatieve
evenementen toegelaten op het openbare domein waarvoor gewestelijke personeelsleden prestaties verrichten buiten
de werktijden” :

Heffing die toepasselijk is op vergunningen voor recreatieve evenementen toegelaten op het openbare domein
waarvoor gewestelijke personeelsleden prestaties verrichten buiten de werktijden

Forfaitaire heffing 100/jour

Art. 8. In hetzelfde besluit, wordt een bijlage 2 toegevoegd, die als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 9. De Minister van Wegen en Waterwegen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2017.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer,
Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO
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Bijlage

Bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet
van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot wijziging van het
besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van
19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein.

Namen, 21 december 2017.

Voor de Regering :

De Minister-President,

W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken,
Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO
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