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Asbezorging in waterwegen  -  Voorwaarden

In de stad Antwerpen is asbezorging in de Schelde sinds dit jaar mogelijk. Dit kan vanop 
een boot, of vanop de kaai. Ook de gemeente Temse wil een locatie inrichten waar een 
urne met de as van de overledene te water gelaten kan worden. 

De Vlaamse waterwegen, en een groot deel van de gronden langs deze waterwegen, 
worden beheerd door de waterwegbeheerders, De Vlaamse Waterweg nv en Afdeling 
Maritieme Toegang (en Waterwegen en Zeekanaal NV). 

1. Welke randvoorwaarden stellen de waterwegbeheerders voorop voor het toelaten van 
de realisatie van een locatie waar urnen vanop de oever in de rivier gelaten kunnen 
worden en voor de asbezorging in de river zelf? 

2. Welke randvoorwaarden stellen de waterwegbeheerders voorop voor het toelaten dat 
er asbezorging vanop een boot gebeurt? 

3. Met welke steden en gemeenten voeren de waterwegbeheerders op heden 
gesprekken om een locatie te realiseren waar urnen te water kunnen gelaten worden? 
Wat is de stand van zaken van deze gesprekken en over welke locaties gaat het 
precies? 

4. Met welke steden en gemeenten voeren de waterwegbeheerders momenteel 
gesprekken om er asbezorging vanop een boot toe te laten? Wat is de stand van 
zaken van deze gesprekken? 

5. Hoeveel asbezorgingen vonden er reeds plaats vanop een boot en vanop de oever in 
Antwerpen? 



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD
op vraag nr. 371 van 13 december 2017
van BERT MAERTENS

1-2.

De randvoorwaarden voor asbezorging in de rivier zijn onder meer de volgende:

- Er dient toestemming te worden verkregen van de gemeente waar de asbezorging 
plaatsvindt en van de waterwegbeheerder. Voor zover de asbezoring plaatsvindt 
vanop het openbaar domein in beheer door de waterwegbeheerder, dient een 
retributie/administratieve kost te worden betaald;

- Niet-oplosbare urnen worden niet toegestaan wegens risico op schadegevallen bij 
het scheepvaartverkeer;

- Het berijden van het jaagpad met gemotoriseerde voertuigen in functie van 
asbezoring is niet toegelaten;

- De scheepvaart mag niet worden gehinderd bij het uitstrooien van de assen;
- De Vlaamse Milieu Maatschappij vraagt op de hoogte te worden gebracht van de 

zones in oppervlaktewater waar dit wordt toegestaan, alsmede van het aantal 
asbezorgingen.

In functie van de specifieke locatie kunnen bijkomende voorwaarden worden 
opgelegd.

3-4.

Op 16 december 2016 vond een overleg plaats met de stad Antwerpen. De stad 
Antwerpen heeft intussen een locatie voor asbezorging ingericht aan de 
Scheldekaaien.

Met de gemeente Temse werd een eerste verkennend gesprek gevoerd over het 
verstrooien van as vanop het water en de inrichting van een gedenkpunt nabij de 
monding van de Beneden-Durme.

5. De Vlaamse Waterweg nv heeft hieromtrent geen informatie. Deze vraag heeft 
immers betrekking op een goed dat in concessie werd gegeven aan de stad 
Antwerpen. 
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