
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 166
van BERT MAERTENS
datum: 22 november 2018

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

Asbezorgingen in waterwegen  -  Stand van zaken

Via mijn schriftelijke vraag nr. 371 van 13 december 2017 bevroeg ik de minister reeds 
over de asbezorging in waterwegen. De Vlaamse Waterweg nv stelde in Het Nieuwsblad 
van 31 oktober 2018 dat men intern volop bezig is met het uitwerken van richtlijnen en 
procedures zodat op termijn de vragen van steden en gemeenten hierover kunnen 
worden beantwoord. 

1. Werden deze richtlijnen en procedures reeds gefinaliseerd?

Zo ja, kan de minister ze ter beschikking stellen?

Zo neen, wanneer zouden deze gefinaliseerd worden?

2. Kan de minister de methodiek schetsen die gebruikt wordt/werd om deze richtlijnen 
en procedures op te stellen? 

3. Wordt/werd het ontwerp van deze richtlijnen/procedures afgestemd met externe 
belanghebbenden? Zo ja, met welke? Zo neen, waarom niet?

4. Kan de minister een overzicht bezorgen van de (aan)vragen die de 
waterwegbeheerders sinds 1 januari 2018 met betrekking tot asbezorging in 
waterwegen ontvingen? 

Graag een overzicht met opgave van de instantie die de vraag stelde, de aard van de 
vraag, de datum dat de vraag gesteld werd en het gevolg dat eraan gegeven werd.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 166 van 22 november 2018
van BERT MAERTENS

1. De Vlaamse Waterweg nv (DVW) heeft een kader uitgewerkt waarbinnen 
asverstrooiing in de waterwegen mogelijk wordt. DVW sluit hiertoe een 
concessieovereenkomst af met de betrokken gemeenten met als voorwerp een door 
de gemeente afgebakende zone zoals bedoeld in artikel 24 van het decreet van 16 
januari 2014. In de concessie wordt voorzien dat de gemeente verantwoordelijk is 
voor:
- het naleven van de milieu-en andere wetgeving;
- de rapportering aan zowel de waterwegbeheerder als andere bevoegde 

instanties (cfr. VMM).
- Er dient toestemming verkregen te worden van de gemeente waar de 

asbezorging plaatsvindt en van de waterwegbeheerder. 
- Voor zover de asbezorging plaatsvindt vanop het openbaar domein in beheer 

door de waterwegbeheerder dient een retributie/administratieve kost betaald te 
worden van 200 euro[1]

- 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 gehinderd worden bij het uitstrooien van de assen;
- De Vlaamse Milieu Maatschappij en DVW worden op de hoogte gebracht van de 

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

2. DVW heeft, teneinde een volledig uitgewerkt kader te kunnen uitwerken, de 
verschillende deelaspecten van deze problematiek grondig onderzocht. Het betreft:

Onderzoek naar de compatibiliteit van asverstrooiing met artikel 2 van de wet 
oppervlaktewateren (“niks mag zonder vergunning in het water worden gegooid”). 
Er werd in dit kader overleg gepleegd met de Vlaamse Milieumaatschappij. VMM 
heeft na onderzoek geoordeeld dat er geen tegenstrijdigheid is met dit bewuste 
artikel. Wel dient VMM op de hoogte gesteld te worden van de locaties en van het 
aantal asverstrooiingen.

Verder werd onderzocht welke juridische vorm van overeenkomst het meest 
geschikt is om deze verstrooien te reguleren. Uit juridisch onderzoek is gebleken dat 
De Vlaamse Waterweg een concessieovereenkomst dient af te sluiten met de 
betrokken gemeenten met als voorwerp een door de gemeente afgebakende zone 
zoals bedoeld in artikel 24 van het decreet van 16 januari 2014. Deze 
concessieovereenkomst kan meteen ook het schriftelijk akkoord van de eigenaar/ 
beheerder van het openbaar domein inhouden, overeenkomstig artikel 24 van het 
decreet van 16 januari 2004.

Tevens werd een juridische screening gevoerd van het decreet op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16 januari 2004 . 

[1] De tarifering wordt op 12/12/2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.



3. Zie antwoord op deelvraag 2.

4. Zie bijlage.

BIJLAGE

Overzicht
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