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29 MAART 2002. — Besluit van de Vlaamse regering 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

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993,
inzonderheid op artikel 40 tot en met 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1933 tot regeling van het innen der rechten wegens gebruik van het
openbaar domein voor elektrische leidingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 december 1960 en
15 september 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot heffing van retributies voor de bezetting van het openbaar of
privaat domein van de Staat, de provinciën of de gemeenten door installaties voor gasvervoer door middel van
leidingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 november 1984;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 1994 betreffende het toekennen van vergunningen, het
vaststellen en innen van retributies voor het privatief gebruik van het domein van de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juli 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 13 juli 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de
Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 32.059/3, gegeven op 19 september 2001, met toepassing van
artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

DEEL I. — Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993;

2° het domeingoed : het openbare domein van de wegen en de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering,
de dijken die ressorteren onder het beheer van het Vlaamse Gewest zoals bedoeld in artikel 40, § 1, van het decreet;

3° de domeinbeheerder : de voor het beheer van het domeingoed bevoegde administratie van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap of publiekrechtelijke rechtspersoon die afhangt van het Vlaamse Gewest;

4° natte infrastructuur : de maximale wateroppervlakte die binnen de oevers of waterkeringen ingenomen kan
worden;

5° droge infrastructuur : alle infrastructuur die buiten de natte infrastructuur gelegen is;

6° collectieve ligplaats : ligplaats die voor minstens 20 vaartuigen is ingericht;

7° leiding : elke buigbare of onbuigbare buis, pijp, goot, kanaal, kabel, geleider of tot één streng samengebundelde
geleiders voor het vervoer of de distributie van informatie, grondstoffen of energie;

8° distributieleidingen : het geheel van leidingen en toebehoren waarop individuele gebruikers worden
aangesloten, zowel op lokaal niveau als binnen een geografisch afgebakende zone;

9° vervoerleidingen : het geheel van leidingen en hun lokale installaties die gebruikt worden voor het vervoer van
informatie, grondstoffen of energie van de productiecentra, schakel- en transmissiestations of opslagplaatsen naar de
distributienetwerken, rechtstreekse eindverbruikers van grote capaciteiten, tussen centra, stations of opslagplaatsen
onderling of naar het buitenland;

10° afvoerleidingen : het geheel van leidingen naar bevaarbare waterlopen en kanalen die gebruikt worden voor
de afvoer van regenwater, water van pompstations, huishoudelijk en industrieel afvalwater;

11° netwerk : geheel van leidingen en toebehoren nodig voor de uitbating of de werking van de aangelegde
leidingen en lokale installaties;

12° lokale installaties : elke bijzondere plaatselijke voorziening nodig voor de werking of de uitbating van de
aangelegde leiding of het netwerk.

HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied

Art. 2. § 1. Onverminderd artikel 4 en artikel 31, § 1, tweede lid, moet voor de in deel II omschreven
ingebruiknemingen van het domeingoed vooraf een vergunning verkregen worden van de domeinbeheerder.

Dat geldt ook ingeval installaties of infrastructuur waar een vergunning voor werd verleend, later gewijzigd of
verplaatst worden, tenzij het Vlaamse Gewest opdrachtgever is. In dat laatste geval dienen er enkel aangepaste
technische documenten overeenkomstig artikel 4, § 1, 3°, b) te worden ingediend bij de domeinbeheerder.
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§ 2. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing indien het gebruik van het domeingoed bij wijze van
concessie wordt geregeld.

Art. 3. De domeinbeheerder oordeelt erover of de gevraagde vergunning verenigbaar is met het beleid inzake het
beheer van het domeingoed. Hij weigert de vergunning indien dit niet het geval is.

HOOFDSTUK III. — De vergunningsaanvraag

Art. 4. § 1. Tenzij anders bepaald is in deel II of in een protocol, wordt de vergunningsaanvraag minstens dertig
kalenderdagen voor de aanvang van de geplande werken of activiteiten ingediend bij de domeinbeheerder. De
aanvraag bevat de volgende documenten en gegevens :

1° een duidelijke omschrijving van het doel van de vergunning;

2° een aantal administratieve gegevens, namelijk :

a) de naam van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon en zijn gevolmachtigde die de aanvraag indient of
namens wie ze wordt ingediend;

b) de woonplaats en het volledige adres van de aanvrager en in voorkomend geval de maatschappelijke zetel en
exploitatiezetel;

c) de naam van de verantwoordelijke van de exploitatiezetel waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

d) de naam en het telefoonnummer van de persoon die inlichtingen kan geven over de aanvraag;

3° technische documenten, namelijk :

a) een technische beschrijving van het te gebruiken domeingoed en van de uit te voeren werkzaamheden;

b) een plan indien de vergunning tot doel heeft op het domeingoed infrastructuur op te richten of te wijzigen. Dit
plan bestaat uit :

1) een situatietekening, op een schaal van minstens 1/500, waarop nauwkeurig de inplanting van de infrastructuur
ten opzichte van de waterweg of weg en ten opzichte van de grens van het domeingoed aangegeven wordt;

2) een gedetailleerde uitvoeringstekening met dwars- en langsprofielen, evenals bijkomende inlichtingen en
vermeldingen indien de domeinbeheerder daarom verzoekt.

Het plan, bedoeld in het eerste lid, 3°, b), wordt in 5 exemplaren bij de vergunningsaanvraag gevoegd. De
aanvrager of zijn gevolmachtigde ondertekent het plan onder de vermelding : ″Plan betreffend......, gevoegd bij de
huidige vergunningsaanvraag, waar het een integrerend deel van uitmaakt. »

Indien de domeinbeheerder beslist om op verzoek van de aanvrager zelf het plan, bedoeld in het eerste lid, 3°, b),
op te stellen, is de aanvrager hiervoor een vergoeding verschuldigd van 500 euro per m2 planoppervlakte, met een
minimumbedrag van 75 euro. Die bedragen zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen overeenkomstig de formule van artikel 18, § 3.

§ 2. De vergunning verwijst naar het goedgekeurde plan dat de domeinbeheerder heeft ondertekend onder de
vermelding : « Goedgekeurd........ op........ met het nummer...... ».

HOOFDSTUK IV. — Algemene vergunningsvoorwaarden

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 domeinbeheer-
der 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.

§ 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.
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Elke partij kan vooraf verzoeken om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving of een grondmechanisch bodemon-
derzoek 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 vergunnning. 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.

HOOFDSTUK V. – Beëindiging van de vergunning

Art. 16. § 1. In de gevallen omschreven in de artikelen 5 § 2, 17, 19 § 2 en 21 § 3, kan de domeinbeheerder de
vergunning beëindigen. De vergunninghouder kan, bij aangetekend schrijven, een einde stellen aan de hem verleende
vergunning mits hij een opzegtermijn van dertig kalenderdagen in acht neemt, die ingaat vanaf het versturen van het
aangetekend schrijven, tenzij anders bepaald in de vergunning.

§ 2. Bij het einde van de vergunning, ongeacht de reden ervan, heeft de vergunninghouder de verplichting binnen
de hem daartoe verleende termijn, het domeingoed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, tenzij de domeinbeheer-
der hem hiervan uitdrukkelijk ontslaat.

Als die verplichting niet of slechts gebrekkig wordt uitgevoerd, zal ze ambtshalve worden uitgevoerd op kosten
en voor risico van de vergunninghouder.

In voorkomend geval wordt de vergunninghouder geacht ten gunste van het Vlaamse Gewest onherroepelijk
afstand te hebben gedaan van alle rechten op achtergelaten constructies, materialen, beplantingen en dergelijke.

Art. 17. Als de vergunninghouder binnen of gedurende een jaar geen gebruik gemaakt heeft van de vergunning,
kan de domeinbeheerder de vergunning intrekken.

HOOFDSTUK VI. – Retributies, toezichtskosten, laattijdige betalingen en waarborg

Afdeling I. — Retributies en toezichtskosten

Art. 18. § 1. Voor de in deel II omschreven ingebruiknemingen van het domeingoed is de vergunninghouder aan
de domeinbeheerder een retributie verschuldigd die bestaat uit een eenmalige vaste retributie en een variabele
retributie, tenzij hij van deze laatste retributie is vrijgesteld krachtens de bepalingen van dit besluit.

§ 2. De vaste retributie bedraagt 62 euro per vergunning. De vergunninghouder betaalt dat bedrag vooraf of bij de
afgifte van de vergunning.

De variabele retributie is jaarlijks verschuldigd. Ze wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van deel II en
de tarieven, vermeld in de bijlage bij dit besluit. De variabele retributie bedraagt minstens 62 euro per vergunning.

De betalingstermijn bedraagt zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van de vordering.

Als het domeingoed niet gedurende een volledig jaar wordt gebruikt, maar periodiek of eenmalig wordt gebruikt
of als het gebruik ervan in de loop van een kalenderjaar een aanvang neemt, wordt de variabele retributie pro rata en
per kalendermaand berekend.
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§ 3. De retributies zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer en worden berekend aan de hand van
de volgende formule :

verschuldigd bedrag x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december van het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarop de heffing slaat.

Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2001.

§ 4. Onverminderd artikel 5 § 2, tweede lid kunnen de betaalde retributies van het lopende jaar niet
teruggevorderd worden bij het beëindigen van de vergunning.

§ 5. De toezichtskosten op de uitvoering van de vergunde werkzaamheden worden ten laste gelegd van de
vergunninghouder.

Tenzij anders bepaald is in een protocol, worden de toezichtskosten aangerekend tegen de werkelijke kostprijs van
de geleverde prestaties.

De betalingstermijn bedraagt zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van de vordering.

§ 6. Tenzij anders bepaald in een protocol, wordt de vergunning ingeval zich meerdere kandidaten aanbieden voor
het verkrijgen op eenzelfde plaats van een vergunning voor een ingebruikneming met commerciële inslag, verleend na
offerteaanvraag.

§ 7. De vergunninghouder kan tegen de variabele retributie een bezwaarschrift indienen bij de bevoegde leidend
ambtenaar, als hij meent dat die verkeerd is berekend. Met een bezwaarschrift kan hij tevens om uitstel of spreiding van
betaling van de retributie verzoeken.

Het met redenen omklede bezwaarschrift wordt binnen de dertig kalenderdagen na de verzending van de
vordering aangetekend verstuurd naar de in het eerste lid genoemde ambtenaar.

De leidend ambtenaar neemt een beslissing binnen zestig kalenderdagen vanaf de datum van verzending van het
bezwaarschrift. De leidend ambtenaar kan deze termijn eenmaal verlengen met zestig kalenderdagen. Hij richt
hiervoor een met redenen omkleed aangetekend schrijven aan de vergunninghouder.

De leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar brengt de vergunninghouder op de hoogte van de
beslissing via een aangetekende brief.

Als de vergunninghouder binnen de in deze paragraaf gestelde termijn, geen kennisgeving van de beslissing heeft
ontvangen, wordt het bezwaarschrift als ingewilligd beschouwd.

Afdeling II. — Laattijdige betalingen

Art. 19. § 1. Als de vergunninghouder de variabele retributie niet heeft betaald binnen de termijn, vastgesteld in
artikel 18, § 2, dan is hij de wettelijke verwijlintrest van rechtswege verschuldigd en wordt een forfaitaire vergoeding
aangerekend die gelijk is aan de vaste retributie om de administratiekosten te dekken.

De vergunninghouder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

§ 2. Als de vergunninghouder niet heeft betaald binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de in § 1,
tweede lid, vermelde brief, dan kan de domeinbeheerder de vergunning intrekken. In dat geval moet de
vergunninghouder de variabele retributie, de intrest en de forfaitaire vergoeding toch betalen.

§ 3. Als de vergunninghouder de toezichtskosten niet heeft betaald binnen de termijn, vastgesteld in artikel 18, § 5,
dan is de verwijlintrest van rechtswege verschuldigd.

§ 4. Als de vergunninghouder de door de domeinbeheerder ambtshalve gemaakte kosten niet heeft betaald binnen
de zestig kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van de vordering, dan is de verwijlintrest van rechtswege
verschuldigd.

Afdeling III. — Waarborg

Art. 20. § 1. Er kan een waarborg geëist worden als een vergunning wordt verleend voor werkzaamheden of
activiteiten die, bij niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden, aanleiding kunnen geven tot extra kosten voor de
domeinbeheerder.

§ 2. De waarborg kan in speciën of publieke fondsen worden gesteld bij de Deposito- en Consignatiekas of onder
de vorm van een bankgarantie op eerste verzoek.

§ 3. Het bedrag van de waarborg wordt bepaald aan de hand van de kosten die verbonden zijn aan het herstel van
het domeingoed in zijn oorspronkelijke of in de vergunning bepaalde staat, tenzij anders bepaald is in een protocol.

§ 4. Met een vergunninghouder die over meerdere vergunningen beschikt, kan een overeenkomst gesloten worden
voor het stellen van een globale waarborg waarvan de voorwaarden bepaald worden in een protocol.

§ 5. De waarborg kan aangesproken worden voor zowel achterstallige retributies, alle door de domeinbeheerder
ambtshalve gemaakte kosten, evenals voor vergoedingen en voor intresten.

Aan de afname gaat een aanmaning bij aangetekend schrijven vooraf waarin een betalings- of uitvoeringstermijn
van minstens acht kalenderdagen wordt verleend.

§ 6. De vergunning wordt gegeven na bewijs van het stellen van een waarborg.

§ 7. Na afloop van de vergunning wordt de waarborg op verzoek van de vergunninghouder vrijgegeven. Van de
waarborg worden de verschuldigde sommen afgetrokken. Met uitzondering van de in de tijd beperkte vergunningen,
kan de waarborg in schijven worden vrijgegeven : de helft wordt terugbetaald na aflevering van een gunstig attest van
goede uitvoering van de vergunde werken, de tweede helft na de definitieve eindcontrole na de waarborgperiode,
waarvan de termijn wordt bepaald in de vergunning of in het protocol.

De vergunninghouder zal binnen veertien kalenderdagen na iedere afname de waarborg aanzuiveren tot het
vastgestelde bedrag.
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HOOFDSTUK VII. — Overtredingen

Art. 21. § 1. Elke vaststelling van overtreding van de vergunningsvoorwaarden wordt bij aangetekend schrijven
meegedeeld aan de vergunninghouder.

§ 2. De mededeling bevat de termijn waarbinnen hij zijn verplichtingen moet nakomen of zijn verweer kenbaar kan
maken.

§ 3. Indien de vergunninghouder binnen de in § 2 bedoelde termijn zijn verplichtingen niet is nagekomen en geen
verweer kenbaar heeft gemaakt, kan de domeinbeheerder naast het opleggen van een forfaitaire vergoeding gelijk aan
de vaste retributie, de overtreding doen ophouden op kosten van de vergunninghouder en zo nodig de vergunning
intrekken.

§ 4. Indien het verweer wordt verworpen, deelt de domeinbeheerder dat schriftelijk mee met vermelding van de
termijn waarbinnen de vergunninghouder zijn verplichtingen moet nakomen.

Geeft de vergunninghouder hieraan geen gevolg, dan treedt de domeinbeheerder op zoals bepaald in § 3.

§ 5. Indien de vergunninghouder na zestig kalenderdagen, na het kenbaar maken van zijn verweer, geen antwoord
ontvangen heeft op zijn verweer, wordt dat als ingewilligd beschouwd.

§ 6. In afwijking van § 2 moet de vergunninghouder, in de gevallen waarin geen uitstel kan worden geduld,
onmiddellijk gevolg geven aan de aanmaning, zo niet zal de domeinbeheerder ambtshalve optreden.

HOOFDSTUK VIII. — Retributievrijstellingen

Art. 22. Vrijstelling van de variabele retributie wordt enkel verleend voor activiteiten zonder winstoogmerk van
sociale, culturele of pedagogische aard en de aankondiging ervan zonder winstoogmerk uit hoofde van de
vergunninghouder.

HOOFDSTUK IX. — Bestaande vergunningen en regularisaties

Art. 23. § 1. De bestaande vergunningen blijven van kracht met toepassing, tot op de eerstvolgende vervaldag,
van het tarief van de retributie die in de vergunning vermeld staat. Vanaf de voormelde vervaldag gelden de
voorwaarden en tarieven van dit besluit.

De wijziging van die tarieven en voorwaarden geven geen aanleiding tot het toepassen van de vaste retributie.

§ 2. Bestaande privatieve ingebruiknemingen waarvoor geen vergunning kan worden overgelegd, maken binnen
één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit het voorwerp uit van een aanvraag tot regularisatie, overeenkomstig
de bepalingen voor de vergunningsaanvraag, vastgesteld in dit besluit.

§ 3. Als deze aanvraag tot regularisatie niet wordt ingediend, binnen de in § 2 bedoelde termijn, kan de
domeinbeheerder naast het opleggen van een forfaitaire vergoeding gelijk aan de vaste retributie, de overtreding doen
ophouden op kosten van de vergunninghouder.

§ 4. Indien de aanvrager bij de aanvraag tot regularisatie, bedoeld in § 2, aantoont dat door een gebrek aan
gegevens redelijkerwijze geen dossier kan worden voorgelegd dat voldoet aan de bepalingen van artikel 4, § 1, 3°, dan
kan de Vlaamse regering, op voorstel van de domeinbeheerder, beslissen om voor deze ingebruiknemingen een
vereenvoudigde regeling toe te passen voor het verlenen van de vergunning en het bepalen van de basis voor de
berekening van de retributie.

DEEL II. — Bijzondere bepalingen

HOOFDSTUK I. — Dwarsafsluitingen

Art. 24. § 1. Op dijken en jaagpaden die niet bij erfdienstbaarheid zijn gevestigd, kan een vergunning worden
verleend voor het plaatsen van dwarsafsluitingen. Die vergunning wordt enkel uitzonderlijk en om ernstige redenen
toegekend. Binnen de strook, vastgesteld door de voorschriften betreffende de politie en de scheepvaart, moet de vrije
doorgang behouden blijven. Daartoe kan de vergunning voorschrijven dat de dwarsafsluitingen de vorm moeten
aannemen van wegneembare of automatisch sluitende poorten.

Als een aanvrager verscheidene afsluitingen wil plaatsen, kan hij met één vergunningsaanvraag volstaan.

§ 2. De retributies zijn bepaald in tarief A van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK II. — Aankondigingen en publiciteit

Art. 25. § 1. Binnen de perken van de vigerende wetgeving en reglementering en onverminderd de toepassing van
artikel 31, § 1, 3°, b), kan een vergunning worden verleend voor :

1° aankondigingen van culturele, caritatieve, godsdienstige, sportieve en recreatieve tijdelijke activiteiten;

2° publiciteit van commerciële aard :

a) op straatmeubilair;

b) op de door de vergunninghouder geplaatste constructies zoals terrassen en afsluitingen aangebracht naar
aanleiding van vergunde manifestaties.

§ 2. De aankondigingen, genoemd in § 1, 1°, met een tijdsduur van ten hoogste vijftien kalenderdagen, kunnen
aangebracht worden op eigen dragers of op door de overheid beschikbaar gestelde dragers.

De aankondigingen, genoemd in § 1, 1°, die voor een langere periode gelden, of wisselende aankondigingen
kunnen enkel aangebracht worden op door de overheid beschikbaar gestelde dragers.

§ 3. De retributies zijn bepaald in tarief B van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.
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HOOFDSTUK III. — Leidingen en netwerken

Art. 26. § 1. Voor het gebruik van het domeingoed voor leidingen, netwerken en lokale installaties van algemeen
en privaat belang is een vergunning vereist en is een retributie verschuldigd.

§ 2. De retributie wordt berekend op basis van de ingenomen ruimte op, in of boven het domeingoed.

De ingenomen ruimte wordt bepaald door de diepte, breedte en lengte van de ingenomen ruimte met elkaar te
vermenigvuldigen. De diepte is de afstand tussen de onderkant van de laagst gelegen leiding of installatie, en de
bovenkant van de hoogst gelegen installatie. De breedte is de afstand tussen de meest links en de meest rechts gelegen
leiding of installatie. De lengte wordt uitgedrukt in meter. Zowel voor de diepte als voor de breedte wordt een
minimum van 10 cm genomen.

Beschermende mantelbuizen of wachtbuizen met of zonder kabel worden samen met de leiding als één geheel
beschouwd en bepalen mee de ingenomen ruimte.

Meerdere bovengrondse lijnen die op dezelfde steunen zijn aangebracht, worden aangerekend overeenkomstig het
aantal leidingen.

In afwijking van het eerste lid wordt de retributie voor lokale installaties berekend op basis van de ingenomen
oppervlakte op het domeingoed.

§ 3. Op verzoek van de vergunninghoudende maatschappijen kan bij overeenkomst een globalisatie van de
vergunningen, de verschuldigde retributies en de jaarlijkse aanpassingen ervan toegestaan worden. De nadere regeling
ervan wordt bepaald in een protocol.

§ 4. Het buiten gebruik stellen van een leiding, netwerk of lokale installatie heft de retributie niet op. Pas nadat de
vergunninghouder ze effectief heeft laten verwijderen of nadat hij zich daartoe bereid heeft verklaard, maar om
welbepaalde redenen de toestemming van de domeinbeheerder daartoe niet verkrijgt, is de retributie voor herziening
vatbaar, na schriftelijke aanvraag.

Tenzij de domeinbeheerder hem hiervan ontslaat, voert de vergunninghouder de verwijdering uit naar aanleiding
van werkzaamheden door de domeinbeheerder of naar aanleiding van het aanleggen van nieuwe leidingen door de
vergunninghouder zelf of een andere vergunninghouder.

§ 5. De retributies zijn bepaald in tarief C van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK IV. — Afvoerleidingen

Art. 27. § 1. Er kan een vergunning verleend worden voor :

1° afvoerleidingen van regenwater en afvoerleidingen van pompstations in polders, naar grachten en waterlopen;

2° afvoerleidingen van woningen die niet uitsluitend regenwater afvoeren naar al dan niet ingebuisde grachten en
waterlopen;

3° afvoerleidingen van industrie die niet uitsluitend regenwater afvoeren;

4° het gebruik van jaagpaden die niet bij erfdienstbaarheid gevestigd zijn, oevers en dijken door rioleringen zonder
huisaansluitingen.

§ 2. De in § 1, 3°, bedoelde vergunning wordt slechts afgegeven na voorlegging van de milieuvergunning inzake
de lozing in oppervlaktewateren. Wat de controlemetingen betreft is de betrokken instantie zelf belast met de
milieu-inspectie.

§ 3. De retributies zijn bepaald in tarief C, 2°, van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK V. — Inrichtingen in de vaarweg en zijn aanhorigheden

Afdeling I. — Drijvende inrichtingen

Art. 28. § 1. Vanaf het ogenblik dat ze zestig kalenderdagen op dezelfde plaats blijven liggen of over een
gereserveerde plaats beschikken, zijn de hiernavolgende vaartuigen vergunningsplichtig :

1° de vaartuigen die niet worden aangewend voor goederentransport;

2° de magazijnschepen, ponten, baggerschepen en vaartuigen voor toeristische rondvaarten, alsook schuiten en
vlotten die tijdelijk of definitief buiten gebruik zijn of wachten op sloop;

3° horecavaartuigen.

Voor inrichtingen als bedoeld in het eerste lid die worden ingezet voor opdrachten van de domeinbeheerder of van
de dienst, belast met de bouw van de infrastructuur, is geen vergunning vereist voor de duur van de opdracht.

§ 2. Voor de in het eerste lid, 1°, en 2°, vermelde vaartuigen wordt de retributie berekend op basis van de
ingenomen wateroppervlakte en de periode dat het vaartuig ter plaatse ligt.

Voor de in het eerste lid, 3°, vermelde vaartuigen wordt de retributie berekend op basis van de ingenomen
wateroppervlakte. De ingenomen wateroppervlakte wordt berekend door de grootste lengte van het vaartuig te
vermenigvuldigen met de grootste breedte, waarbij zowel voor de lengte als voor de breedte alles in aanmerking wordt
genomen.

§ 3. De retributies zijn bepaald in tarief D1 van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

Afdeling II. — Vaste inrichtingen

Art. 29. § 1. Vergunningsplichtig zijn :

1° overbruggingen, onderdoorgangen en droogdokken;

2° trappen, ook als ze in de oeverversterking zijn aangebracht;

3° hefwerktuigen voor tewaterlating van pleziervaartuigen;

4° langs- en dwarssporen;

5° slipways en toegangsgeulen;

6° steigers.

§ 2. Voor collectieve ligplaatsen of jachthavens wordt een onderscheid gemaakt tussen kustjachthavens en
binnenjachthavens.
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Voor kustjachthavens wordt de retributie berekend op basis van de totale vergunde oppervlakte, die zowel de natte
als de droge infrastructuur behelst.

Voor binnenjachthavens wordt de retributie berekend op basis van de nuttig ingenomen oppervlakten.

De vergunninghouders zijn verplicht 10 % van de ligplaatsen te reserveren als passantenplaatsen. Voor de
oppervlakte die door de passantenplaatsen wordt ingenomen, is geen retributie vereist.

Voor overbruggingen, onderdoorgangen en droogdokken voor particulier gebruik worden de retributies berekend
op basis van de ingenomen oppervlakte.

Voor trappen wordt de retributie berekend per trap, behalve als de vergunninghouder een watersportvereniging
is. In dat geval wordt de retributie berekend per honderd meter op basis van de vergunde afstand, ongeacht het aantal
trappen in de oever.

Voor hefwerktuigen voor tewaterlating van pleziervaartuigen is de retributie verschuldigd voor vaste hefwerk-
tuigen en voor verplaatsbare hefwerktuigen. De vrije doorgang voor het toegelaten verkeer op het jaagpad en de dijk
mag niet worden gehinderd of onderbroken.

Voor langs- en dwarssporen wordt de retributie berekend per vierkante meter aangelegd spoor.

Voor het bouwen en gebruiken van slipways en toegangsgeulen voor particulier gebruik wordt de retributie
berekend op basis van de oppervlakte van de slipway en/of de toegangsgeul.

Voor het bouwen en gebruiken van steigers wordt de retributie berekend op basis van de oppervlakte van de
steiger en van de lengte van de oever die de aanmerende vaartuigen innemen.

§ 3. De retributies zijn bepaald in tarief D2 van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK VI. — Versterkte oevers, kaaimuren, laad- en- losplaatsen

Art. 30. § 1. Het gebruik van een oever, kaaimuur of aanlegplaats met het oog op het laden, lossen, plaatsen van
laad- en losinstallaties en het aanleggen van schepen is vergunningsplichtig.

In afwijking van artikel 4, § 1, wordt de aanvraagtermijn beperkt tot drie werkdagen ingeval geladen of gelost
wordt met mobiele installaties.

De vergunninghouder kan aan derden toestemming geven voor het tijdelijke gebruik van de oever, vergunde
kaaimuur of aanlegplaats. In periodes van niet-gebruik kan de domeinbeheerder hem daartoe verplichten.

Bij het gebruik van vaste laad- of lostoestellen mag de vrije doorgang op het jaagpad en de dijk niet worden
gehinderd.

De vergunninghouder brengt op eigen kosten de reglementaire signalisatie aan en neemt de nodige maatregelen
om te zorgen voor een veilige doorgang voor het scheepvaartverkeer, en voor het toegelaten verkeer op het jaagpad en
de dijk.

§ 2. De retributie wordt berekend op basis van de ingenomen wateroppervlakte en de ingenomen grondopper-
vlakte.

De wateroppervlakte, ingenomen door de aanlegplaats, wordt berekend door de lengte van de ter beschikking
gestelde kaaimuur of oever te vermenigvuldigen met de grootste breedte van het scheepstype dat aan die kaaimuur of
aanlegplaats kan aanleggen.

De grondinneming aan de landzijde van de kaaimuur of de oever wordt berekend door vermenigvuldiging van
de lengte van de ingenomen oever met de breedte van het ingenomen domeingoed.

§ 3. De retributies zijn bepaald in tarief E van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK VII. — Andere ingebruiknemingen

Art. 31. § 1. Vergunningsplichtig zijn :

1° wijzigingen aan het domeingoed zoals aanvullingen, uitgravingen, inbuizingen, het overbruggen van grachten,
het maken van onderdoorgangen, het aanleggen van toegangen tot jaagpaden, het verharden van bermen;

2° de inname van het domeingoed door parkeerplaatsen;

3° de inname van het domeingoed met bestendige constructies zoals :

a) zendmasten voor telecommunicatie, transformator-huisjes;

b) terrassen, telefooncellen, informatiezuilen, stratenplannen, kiosken, aanwijzingsborden naar instellingen van
privaat nut, door de overheid beschikbaar gestelde dragers voorzien in artikel 25, § 2;

4° de in tijd beperkte inname van het domeingoed door gemakkelijk wegneembare constructies - onder meer
werfinstallaties - zoals asfalt-, beton- en breekinstallaties met inbegrip van stapelruimten, werfkranen, omheiningen,
werfketen, tijdelijke terrassen, verkoopsstallen, containers, eigen dragers voor aankondigingen voorzien in artikel 25,
§ 2. Deze installaties zijn niet vergunningsplichtig als de domeinbeheerder de opdrachtgever is.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 3°, zijn bestendige constructies van algemeen belang zoals openbare
verlichting, rioleringen in woonstraten, hydranten, schuilhuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, fietsenrekken
of bloembakken niet vergunningsplichtig, op voorwaarde dat de gemeente in het kader van artikel 135 Nieuwe
Gemeentewet, of een vervoermaatschappij ze heeft aangebracht, en voorzover ze op geen enkele wijze inkomsten
opbrengen. Het plaatsen van die constructies moet wel door de domeinbeheerder worden toegelaten en de constructies
moeten voldoen aan de vereiste technische voorwaarden.
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§ 2. Ongeacht de bevoegdheid terzake van plaatselijke overheden zijn de volgende activiteiten vergunningsplichtig
zodra ze leiden tot exclusief gebruik of tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen, waterwegen, dijken of
jaagpaden en zeedijken :

1° sportieve of sociaal-culturele activiteiten zoals loop-, zwem-, wielerwedstrijden, spelen, watersportwedstrijden,
hengelwedstrijden;

2° activiteiten met commerciële inslag, zoals avondmarkten, kermissen, spelen, optredens.

§ 3. De retributies zijn bepaald in tarief F van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

Indien een enkele aanvraag wordt ingediend voor meerdere activiteiten, genoemd in § 2, is de vaste retributie
slechts eenmaal verschuldigd en worden de variabele retributies opgeteld.

Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een aankondiging op eigen dragers als bedoeld in artikel 25, § 2,
eerste lid en 31, § 1, 3°, b), is de vaste retributie slechts eenmaal verschuldigd.

DEEL III. — Slotbepalingen

Art. 32. De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het koninklijk besluit van 4 december 1933 tot regeling van het innen der rechten wegens gebruik van het
openbaar domein voor elektrische leidingen, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 21 december 2001, in zoverre het
betrekking heeft op het domein van de wegen en hun aanhorigheden ressorterend onder het beheer van het Vlaamse
Gewest, van de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;

2° het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot heffing van retributies voor de bezetting van het openbaar of privaat
domein van de Staat, de provinciën of de gemeenten door installaties voor gasvervoer door middel van leidingen,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 november 1984 en 11 december 2001, in zoverre het betrekking heeft op
het domein van de wegen en hun aanhorigheden ressorterend onder het beheer van het Vlaamse Gewest, van de
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;

3° het koninklijk besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergunningen bedoeld bij de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 juni 1978, in zoverre het
betrekking heeft op het domein van de wegen en hun aanhorigheden ressorterend onder het beheer van het Vlaamse
Gewest, van de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;

4° het koninklijk besluit van 26 november 1973 tot vaststelling van de door de Staat, de provinciën, de gemeenten,
de verenigingen van gemeenten en de houders van een concessie van elektriciteitsvoorziening te volgen regelen voor
het benutten van een weg die geen deel uitmaakt, naar gelang het geval, van hun eigen openbaar domein, van dat van
de gemeenten aangesloten bij de vereniging van gemeenten, of dat van de concessieverlenende gemeente of van de
gemeenten aangesloten bij de concessieverlenende vereniging van gemeenten, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
26 juni 1978, in zoverre het betrekking heeft op het domein van de wegen en hun aanhorigheden ressorterend onder
het beheer van het Vlaamse Gewest, van de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;

5° het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 1994 betreffende het toekennen van vergunningen, het
vaststellen en innen van retributies voor het privatief gebruik van het domein van de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken.

Art. 33. Dit besluit treedt in werking op de 1e dag van de maand volgend op de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 34. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
S. STEVAERT

Bijlage

TARIEF VAN DE VARIABELE RETRIBUTIES

Tarief A : DWARSAFSLUITINGEN

1. Dwarsafsluitingen : 12,5 euro/m/jaar

2. Dwarsafsluitingen uitsluitend bestemd voor begrazing : 0,6 euro/m/jaar

Tarief B : AANKONDIGINGEN EN PUBLICITEIT

Publiciteit van commerciële aard :

a) op installaties van openbaar nut : 250 euro/m2/jaar

b) op door de vergunninghouder geplaatste constructies : 250 euro/m2/jaar

Tarief C : LEIDINGEN, NETWERKEN EN LOKALE INSTALLATIES

Distributieleidingen : 15 euro/m3 ingenomen ruimte met een minimum van 0,15 euro
per lopende meter.

Vervoerleidingen en afvoerleidingen : 5 euro/m3 ingenomen ruimte met een
minimum van 0,05 euro per lopende meter.

Lokale installaties : 2,5 euro/m2 met een minimum van 2,5 euro/lokale installatie.

Bovengrondse leidingen op dezelfde steun aangebracht : 0,5 euro/m per leiding.

Tarief D : INRICHTINGEN IN DE VAARWEG EN ZIJN AANHORIGHEDEN
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D1. Drijvende inrichtingen

a) Niet voor goederentransport aangewende vaartuigen : 2,5 euro/m2/jaar

b) Magazijnschepen, ponten, baggerschepen, schuiten, vlotten en vaartuigen voor
toeristische rondvaarten :

2,5 euro/m2/jaar

c) Horecavaartuigen : 12,5 euro/m2/jaar

D2. Vaste inrichtingen

1. Collectieve ligplaatsen :

a) Kustjachthavens : 2,5 euro/m2/jaar

b) Binnenjachthavens :

1) verticale oevers, kaaimuren en steigers gebouwd door de overheid : 1,25 euro/m2/jaar

2) steigers van de vergunninghouder : 0,6 euro/m2/jaar

3) wateroppervlakte langs de langssteigers over drie meter en tussen de vingerstei-
gers :

0,25 euro/m2/jaar

2. Overbruggingen, onderdoorgangen, droogdokken voor particulier gebruik : 1,25 euro/m2/jaar

3. Trappen : 37 euro/100 m of per trap

4. Hefwerktuigen voor de tewaterlating van pleziervaartuigen : 75 euro/jaar

5. Langs- en dwarssporen : 0,6 euro/m2/jaar

6. Slipways, toegangsgeulen : 0,6 euro/m2/jaar

7. Steigers voor particulier gebruik :

a) oppervlakte steiger : 2,5 euro/m2/jaar

b) ingenomen lengte aan de oever : 3,7 euro/m/jaar

Tarief E : VERSTERKTE OEVERS, KAAIMUREN, LAAD- EN LOSPLAATSEN

Oevers, kaaimuren of aanlegplaatsen :

1. wateroppervlakte ingenomen door de aanlegplaats : 0,75 euro/m2/jaar

2. met infrastructuur gebouwd door de vergunningshouder : 0,25 euro/m2/jaar

3. grondinneming : 0,75 euro/m2/jaar

Tarief F : ANDERE INGEBRUIKNEMINGEN

1. a) wijzigingen aan het domeingoed : 1,25 euro/m2/jaar

b) inname van het domeingoed met bestendige constructies : 5 euro/m2/jaar

behalve :

1) zendmasten voor telecommunicatie : 2450 euro/mast/jaar

2) transformatorhuisjes : 62 euro/m2/jaar

3) telefooncellen (minimum 1m2 bezetting) : 62 euro/jaar

4) parkeerterrein : 1,25 euro/m2/jaar

5) terrassen langs zeedijk : 12,5 euro/m2/jaar

6) aanwijzingsborden naar instellingen van privaat nut : 62 euro/bord/jaar

c) in tijd beperkte inname van het domeingoed : 2,5 euro/m2/maand

behalve :

eigen dragers voor aankondigingen : 62 euro/activiteit

2. sportieve of socioculturele activiteiten met commerciële inslag : 62 euro/activiteit/dag

3. activiteiten met commerciële inslag :

1) op zeedijken en stranden : 250 euro/activiteit/dag

2) op andere plaatsen : 125 euro/activiteit/dag

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen
van vergunningen en 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.

Brussel, 29 maart 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,

P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,

S. STEVAERT
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TRADUCTION

[C − 2002/35689]F. 2002 — 1861

29 MARS 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’octroi de licences, à la fixation et la perception de
rétributions pour l’utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances,
les digues maritimes et les digues

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 décembre 1992 portant dispositions d’accompagnement du budget 1993, notamment les
articles 40 à 43 compris;

Vu l’arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des droits pour l’utilisation du domaine public pour
l’installation de conduites électriques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1960 et 15 septembre 1986;

Vu l’arrêté royal du 15 mars 1966 portant imposition de rétributions pour l’occupation du domaine public ou privé
de l’Etat, des provinces ou des communes par des installations de transport de gaz à l’aide de conduites, modifié par
l’arrêté royal du 23 novembre 1984;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 relatif à l’octroi de la licences, à la fixation et la perception
de rétributions pour l’utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les
digues maritimes et les digues;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, relative à la demande d’avis auprès du Conseil
d’Etat dans le mois;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 32.059/3, donné le 19 septembre 2001, en application de l’article 84,
premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l’Energie;

Après en avoir délibéré,

PARTIE I. — Dispositions générales

CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret du 18 décembre 1992 portant les mesures d’accompagnement du budget 1993;

2° le bien domanial : le domaine public des routes et des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes
et les digues, ressortant de la gestion de la Région flamande tel que visé à l’article 40, § 1er, du décret;

3° le gestionnaire du domaine : l’administration du ministère de la Communauté flamande ou la personne morale
de droit public dépendant de la Région flamande responsable de la gestion du bien domanial;

4° infrastructure mouillée : la surface d’eau maximale pouvant être emprise à l’intérieur des rives ou digues;

5° infrastructure sèche : toute infrastructure située en dehors de l’infrastructure mouillée;

6° lieu de stationnement collectif : le lieu de stationnement qui est aménagé pour au moins 20 embarcations;

7° canalisation : tout tuyau, tube, égout, canalisation, conduite ou tout faisceau de conduites groupé en une seule
conduite, flexibles ou inflexibles, servant au transport ou à la distribution d’informations, de matières premières ou
d’énergie;

8° conduites de distribution : l’ensemble des conduites et accessoires auxquels sont raccordés des utilisateurs,
tant à un niveau local qu’à l’intérieur d’une zone géographiquement délimitée;

9° conduites de transport : l’ensemble des conduites et leurs installations locales utilisées pour le transport
d’informations, de matières premières ou d’énergie de centres de production, de commutation et de stockage vers les
réseaux de distribution, les utilisateurs finaux directes de grande capacité, mutuellement entre les centres, les stations
ou les lieux de stockage ou vers l’étranger;

10° conduites d’évacuation : l’ensemble des conduites vers les voies et canaux navigables qui sont utilisés pour
l’évacuation des eaux pluviales, des eaux des stations de pompage, des eaux usées domestiques et industrielles;

11° réseau : l’ensemble des conduites et accessoires nécessaires à l’exploitation ou au fonctionnement des conduites
aménagées et des installations locales;

12° installations locales : tout équipement local particulier nécessaire au fonctionnement ou à l’exploitation de la
conduite ou réseau aménagé.

CHAPITRE II. — Champs d’application

Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l’article 4 et de l’article 31, § 1er, deuxième alinéa, il y a lieu d’obtenir au préalable
une licence du gestionnaire du domaine en vue de l’utilisation du bien domanial décrit la partie II.

Cela vaut également dans le cas où les installations ou l’infrastructure faisant l’objet de la licence octroyée sont
ultérieurement modifiées ou déplacées, sauf si la Région flamande agit en tant que maı̂tre d’ouvrage. Dans ce cas,
seuls les documents techniques adaptés conformément à l’article 4, § 1er, 3°, b) doivent être introduits auprès du
gestionnaire du domaine.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d’application lorsque l’utilisation du bien domanial est réglée
par des concessions.

Art. 3. Il dépend du jugement du gestionnaire du bien domanial que la licence demandée est compatible avec la
politique en matière de gestion du bien domanial. Il refuse la licence si tel n’est pas le cas.
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CHAPITRE III. — La demande de la licence

Art. 4. § 1er.- Sauf stipulé autrement dans la parti II ou dans un protocole, la demande est introduite auprès
du gestionnaire du bien domanial au moins trente jours calendriers avant le début des travaux ou activités envisagés.
La demande comprend les données et les documents suivants :

1° une description explicite du but de la licence;

2° un nombre de données administratives, notamment :

a) le nom de la personne physique ou juridique et de son mandataire qui introduit la demande ou au nom de
laquelle la demande est introduite;

b) le domicile et l’adresse complète du demandeur et le cas échéant, le siège social et le siège d’exploitation;

c) le nom du responsable du siège d’exploitation pour lequel la demande est introduite;

d) le nom et le numéro de téléphone de la personne pouvant fournir des informations relatives à la demande.

3° les documents techniques, notamment :

a) la description technique du bien domanial à utiliser et des travaux à exécuter;

b) un plan lorsque la licence a pour but de construire ou de modifier une infrastructure sur un bien domanial.
Ce plan comprend :

1) un dessin de la situation, dressé à une échelle d’au moins 1/500ème, sur lequel figure exactement l’implantation
de l’infrastructure par rapport à la voie navigable ou la route et par rapport à la limite du bien domanial;

2) un dessin d’exécution détaillé de l’infrastructure à construire, comprenant les profils longitudinaux et
transversaux et toutes les informations et mentions pouvant être demandées par le gestionnaire du bien domanial.

Le plan, visé au premier alinéa, 3°, b), est joint en cinq exemplaires à la demande de la licence. Le plan est signé
par le demandeur ou par son mandataire sous la mention suivante qui est apportée sur le plan : ″Plan relatif à..................
joint à la présente demande de la licence dont il fait intégralement partie. » .

Lorsque le gestionnaire du bien domanial décide de dresser lui-même le plan, visé au premier alinéa, 3°, b), sur
demande du demandeur, le demandeur doit une rétribution de 500 euros par m2 de surface de plan avec un minimum
de 75 euros. Ces montants sont liés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation conformément à la formule
de l’article 18, § 3.

§ 2. La licence réfère au plan approuvé signé par le gestionnaire du bien domanial :

« Approuvé à..................... le................... sous le numéro..................... » .

CHAPITRE IV. — Conditions générales de licence

Art. 5. § 1er. La licence est précaire et est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Elle peut néanmoins
également être octroyée pour une utilisation unique, périodique ou limitée dans le temps.

§ 2. Sans préjudice des dispositions en matière de la défaillance du détenteur de la licence, le gestionnaire du bien
domanial peut en tout temps retirer partiellement ou entièrement la licence, ainsi que la suspendre ou la modifier dans
l’intérêt général sans que le détenteur de la licence ne puisse prétendre à quelconque indemnisation.

En cas de retrait dans l’intérêt général, les montants déjà payés de la rétribution variable pour l’année courante
sont remboursés au prorata par mois calendrier.

Art. 6. En raison de cette licence, le détenteur de cette dernière ne peut jamais obtenir des droits réels sur le bien
domanial, ni faire valoir d’autres droits que ceux qui sont explicitement stipulés par la licence.

Art. 7. § 1er. Sauf stipulé autrement dans un protocole ou dans les conditions particulières de la licence, le
détenteur de la licence doit communiquer le moment de commencement des activités au gestionnaire du bien domanial
dix jours calendriers avant le début de ces dernières. Le cas échéant, il ne peut commencer les activités qu’après qu’il
ait reçu les directives nécessaires du fonctionnaire surveillant. Il doit respecter scrupuleusement les directives données
par ce fonctionnaire.

§ 2. Les travaux autorisés sont exécutés suivant les règles de l’art et conformément aux plans approuvés sous la
responsabilité totale et exclusive du détenteur de la licence.

§ 3. Après avoir été entamés, les travaux autorisés doivent être exécutés sans interruption. L’infrastructure original
doit être restaurée dans son état original, sauf si le gestionnaire du bien domanial l’en exempte explicitement.

§ 4. A tout moment, le détenteur de la licence doit prendre les mesures adéquates afin d’assurer la sécurité de la
circulation. En aucun cas il ne peut entraver la navigation, la circulation autorisée sur les chemins de halage, sur les
sentiers et sur les digues, ainsi que l’évacuation des eaux.

§ 5. Le détenteur de la licence reconnaı̂t l’exactitude de la superficie du bien domanial qu’il utilise et déclare qu’il
connaı̂t ce bien domanial.

Chaque partie peut préalablement demander de procéder à une description contradictoire des lieux ou à un
examen mécanique du sol du bien domanial qui sera utilisé. Ceci se fera aux frais du détenteur de la licence.

§ 6. Les bornes de délimitation existantes indiquant les limites du bien domanial, sont conservées dans leur état
original et ne peuvent pas être endommagées. Les bornes, qui sont déplacées ou enlevées, doivent être replacées
aux frais du détenteur de la licence par un géomètre assermenté en présence du fonctionnaire surveillant.

§ 7. Le gestionnaire du bien domanial supervise l’exécution des travaux autorisés. Cette surveillance n’implique
que le contrôle du respect des conditions de la licence imposées, sans que le gestionnaire du bien domanial n’en
assume la responsabilité.

Art. 8. La licence n’exempte pas le détenteur de la licence de se conformer aux lois et règlements en vigueur,
notamment en matière des règlements de police, routiers et de la navigation, et en matière d’environnement et
d’aménagement du territoire.

Art. 9. Lorsque suite à des mesures d’office, le gestionnaire du bien domanial est lui-même responsable,
conformément à l’article 21, § 6, de l’exécution et des conditions de la licence, cela se fait aux frais et aux risques du
détenteur de la licence.
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Art. 10. Le détenteur de la licence préservera en tout temps la Région flamande contre toute revendication de
tiers pour toute perte, tout dommage, accident ou préjudice pouvant résulter de l’utilisation de la licence. Les
indemnisations payées en cette matière aux tiers peuvent être déduits de la garantie conformément à l’article 20.

Art. 11. En vue de l’exploitation du domaine public, l’accès au bien domanial faisant l’objet de la licence doit
être autorisé à tout moment au fonctionnaire surveillant et si nécessaire, aux terrains appartenant au détenteur de
la licence.

Art. 12. Le détenteur de la licence est obligé de payer toutes taxes et impositions, qui sont levées sur le terrain
qu’il a en utilisation.

Le droit de timbre dû à la délivrance de la licence est à charge de détenteur de la licence.

Art. 13. Le détenteur de la licence ne peut d’aucune manière céder entièrement ou partiellement les droits
acquis par la licence sur le bien domanial à des tiers, sans accord écrit préalable du gestionnaire du bien domanial.

Art. 14. Toutes les dispositions et les conditions comprises dans la licence, sont exécutables pour le compte du
détenteur de la licence et de ses représentants ou de ses successeurs. Ces derniers doivent informer le gestionnaire du
bien domanial de la succession en droits dans les nonante jours calendriers, sauf stipulé autrement au présent arrêté.

Art. 15. Pour chaque licence des conditions spéciales peuvent être imposées par le gestionnaire du bien domanial
suivant la situation locale et les nécessités spécifiques.

CHAPITRE V. — Mise à terme de la licence

Art. 16. § 1er. Dans les cas décrits aux articles 5 § 2, 17, 19 § 2 et 21 § 3, le gestionnaire du bien domanial peut
mettre fin à la licence. Le détenteur peut, par lettre recommandée, mettre un terme à la licence qui lui a été accordée
à condition qu’il respecte un préavis de trente jours calendriers, commençant le jour de l’envoi de la lettre
recommandée, sauf stipulé autrement dans la licence.

§ 2. Lorsque la licence vient à terme pour quelle raison que ce soit, le détenteur de la licence doit remettre le
bien domanial dans son état original à la disposition de l’autorité octroyant la licence dans le délai convenu, sauf si le
gestionnaire du bien domanial la licence l’exempte de cette obligation.

Si cette obligation n’est pas ou seulement partiellement respectée, elle sera exécutée aux risques et aux frais du
détenteur de la licence.

Dans ce cas, le détenteur de la licence renonce irrévocablement à tous les droits sur les constructions abandonnées,
sur les matériaux et plantations, et ce au profit de la Région flamande.

Art. 17. Lorsque le détenteur de la licence ne se sert pas de la licence dans un délai d’un an, le gestionnaire du
bien domanial peut retirer la licence.

CHAPITRE VI. — Rétributions, frais de surveillance, paiements tardifs et cautionnement

Section 1ère. — Rétributions, frais de surveillance

Art. 18. § 1er. Le détenteur de la licence doit une rétribution au gestionnaire du bien domanial pour les prises
en service de biens domaniaux décrites dans le chapitre II; cette rétribution est constituée d’une rétribution fixe unique
et d’une rétribution variable, sauf s’il en est exempté conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. la rétribution fixe s’élève à 62 euros par licence. Le détenteur paie ce montant au préalable ou à la délivrance
de la licence.

La rétribution variable est due annuellement. Elle est calculée conformément aux dispositions de la partie II et des
tarifs mentionnés dans l’annexe au présent arrêté. La rétribution variable s’élève à au moins 62 euros par licence.

Le délai de paiement comprend soixante jours calendriers à compter à partir de l’envoi de la créance.

Lorsque le bien domanial n’est pas utilisé pendant ou pendant une année entière, ou lorsqu’il n’est utilisé que
périodiquement ou de façon unique, ou lorsque son utilisation commence dans le cours d’une année civile, la
rétribution variable est calculée au prorata et par mois calendrier.

§ 3. Les rétributions sont liées aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation et sont calculées selon
la formule suivante :

montant dû x nouvel indice
indice de base

Le nouvel indice est l’indice des prix à la consommation du mois de décembre de l’année précédant l’année à
laquelle se rapporte l’impôt.

L’indice de base est l’indice des prix à la consommation de décembre 2002.

§ 4. Sans préjudice de l’article 5, § 2, deuxième alinéa, les rétributions payées de l’année en cours ne peuvent pas
être réclamées en cas de mise à terme de la licence.

§ 5. Les frais de la surveillance de l’exécution des travaux autorisés telle sont portés à charge du détenteur de
la licence.

Sauf stipulé autrement dans un protocole, les frais de la surveillance sont comptés en au coût réel des prestations
fournies.

Le délai de paiement comprend soixante jours calendriers à compter à partir de l’envoi de la créance.

§ 6. Sauf stipulé autrement dans un protocole, la licence est octroyée après une demande d’offre au cas où plusieurs
candidats se présentent en vue de l’obtention au même endroit d’une licence pour une utilisation à caractère
commercial.

§7. Le détenteur de la licence peut introduire une lettre d’objection contre la rétribution variable auprès du
fonctionnaire dirigeant compétent lorsqu’il estime qu’elle a été fautivement calculée. Par cette objection, il peut
également demander un sursis ou un étalement de paiement.

L’objection motivée est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant visé au premier alinéa dans les
trente jours calendriers après l’envoi de la créance.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans les soixante jours calendriers à partir de la date de l’envoi de
l’objection. Le fonctionnaire peut une seule fois prolonger ce délai de soixante jours calendriers. A cet effet, il envoie
une lettre motivée au détenteur de la licence.
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Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué informe le détenteur de la licence de la décision par lettre recommandée.

Lorsque le détenteur de la licence n’a pas reçu de notification de la décision dans le délai fixé au présent
paragraphe, l’objection est réputée être acceptée.

Section 2. — Paiements tardifs

Art. 19. § 1er. Lorsque la rétribution variable n’a pas été payée dans le délai fixé à l’article 18, § 2, il doit payer
les intérêts de retard de droit et une indemnisation forfaitaire égale à la rétribution fixe sera imputé afin de couvrir
les frais d’administration.

Le détenteur de la licence en est informé par écrit.

§ 2. Lorsque le détenteur de la licence n’a pas payé dans les trente jours calendriers suivant l’envoi de la lettre visée
au § 1er, deuxième alinéa, le gestionnaire du bien domanial peut retirer la licence. Dans ce cas, le détenteur de la licence
doit toutefois payer la rétribution variable, les intérêts de retard ainsi que l’indemnisation forfaitaire.

§ 3. Lorsque le détenteur de la licence n’a pas payé les frais de surveillance dans le délai fixé à l’article 18, § 5, les
intérêts de retard sont dus de droit.

§ 4. Lorsque le détenteur de la licence n’a pas payé les frais faits d’office par le gestionnaire du bien domanial
dans les soixante jours calendriers à compter à partir de l’envoi de la créance, les intérêts de retard sont dus de droit.

Section 3. — Cautionnement

Art. 20. § 1er.- Un cautionnement peut être exigé lorsque la licence est octroyée pour des travaux ou activités
pouvant, en cas de non respect des conditions de la licence, occasionner des frais supplémentaires pour le gestionnaire
du bien domanial.

§ 2. Le cautionnement peut être déposé en espèces ou en fonds publics auprès de la Caisse de Dépôt et de
Consignation ou sous forme d’une garantie bancaire sur première demande.

§ 3. Le montant du cautionnement est fixé compte tenu des frais liés à la remise dans son état original du bien
domanial ou dans l’état fixé par dans la licence, sauf autrement stipulé dans un protocole.

§ 4. Un accord peut être conclu avec le détenteur de plusieurs licences en vue de constituer une garantie globale
dont les conditions sont stipulées dans un protocole.

§ 5. Il peut être fait appel au cautionnement, tant pour le paiement tardif des rétributions, pour tous les frais
fait d’office par le gestionnaire du bien domanial que pour les indemnisations et les intérêts.

Une sommation par lettre recommandée précède le prélèvement sur le cautionnement dans laquelle est accordé
un délai de paiement ou d’exécution d’au moins huit jours calendriers.

§ 6. La licence est délivrée sur présentation de la preuve de la constitution du cautionnement.

§ 7. A la fin de la licence, le cautionnement sera libéré sur demande du détenteur de la licence après déduction des
sommes dues. A l’exception des licences limitées dans le temps, le cautionnement peut être libéré en tranches : la
moitié est remboursée après délivrance d’une attestation favorable de bonne exécution des travaux, la deuxième
moitié étant libérée après le contrôle final définitif suivant la période du cautionnement dont le délai est fixé dans la
licence ou dans le protocole.

CHAPITRE VII. — Infractions

Art. 21. § 1er. Tout constat d’infraction aux conditions de la licence est communiqué par lettre recommandée
au détenteur de la licence.

§ 2. La communication mentionne le délai dans lequel il doit respecter ses obligations ou faire connaı̂tre son
objection.

§ 3. Lorsque le détenteur de la licence néglige de respecter ses obligations et n’a pas fait connaı̂tre son objection
dans le délai mentionné dans le § 2 du présent article, le gestionnaire du bien domanial peut, outre imposer un
dédommagement forfaitaire égal à la rétribution fixe, faire cesser l’infraction aux frais du détenteur de la licence et si
nécessaire retirer la licence.

§ 4. lorsque l’objection est rejetée, le gestionnaire du bien domanial le communique par écrit avec la mention du
délai dans lequel le détenteur de la licence doit respecter ses obligations.

Lorsque le détenteur de la licence n’y donne pas suite, le gestionnaire du bien domanial procède aux actions telles
que fixées au § 3.

§ 5. Lorsque le détenteur de la licence n’a pas reçu de réponse à son objection dans les soixante jours après qu’il
l’a fait connaı̂tre, elle sera considérée comme étant acceptée.

§ 6. En dérogation au § 2, le détenteur de la licence doit, dans les cas où aucun sursis ne peut être toléré,
immédiatement donner suite à la sommation sans quoi le gestionnaire du bien domanial procédera à des mesures
d’office.

CHAPITRE VIII. — Exemptions de rétribution

Art. 22. L’exemption de la rétribution variable n’est accordée que pour les activités sans but lucratif de nature
sociale, culturelle ou pédagogique et leur annonce sans but lucratif du chef du détenteur de la licence.

CHAPITRE IX. — Licences existantes et régularisations

Art. 23. § 1er. Les licences existantes restent en vigueur en application, jusqu’à la première échéance, des tarifs
de la rétribution mentionnée dans la licence. Les conditions et les tarifs du présent arrêté s’appliquent à partir de
l’échéance précitée.

La modification de ces tarifs et conditions ne donne pas lieu à l’application de la rétribution fixe.

§ 2. Les utilisations privées existantes pour lesquelles aucune licence ne peut être présentée, font l’objet un an
après l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’une demande de régularisation, conformément aux dispositions de la
demande de concession fixées au présent arrêté.

§ 3. Lorsque cette demande de régularisation n’est pas introduite dans le délai visé au § 2, le gestionnaire du
bien domanial peut, outre imposer un dédommagement forfaitaire égal à la rétribution fixe, faire cesser l’infraction
aux frais du détenteur de la licence.
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§ 4. lorsque le demandeur prouve, lors de la demande de la régularisation visée au § 2, qu’à défaut de données
aucun dossier répondant aux dispositions de l’article 4, § 1er, 3°, ne peut raisonnablement être présenté, le
Gouvernement flamand peut, sur la proposition du gestionnaire du bien domanial, décider d’appliquer à ces
utilisations un règlement simplifié pour octroyer la licence et pour définir la base du calcul de la rétribution.

PARTIE II. — Dispositions particulières

CHAPITRE Ier. — Clôtures transversales

Art. 24. § 1er. Une licence peut être délivrée pour la pose de clôtures transversales sur les digues et chemins de
halage non établis par une servitude. Cette licence n’est délivrée que dans des circonstances spéciales et pour des
raisons sérieuses. Le libre passage doit être assuré dans la zone déterminée par les prescriptions en vigueur concernant
la police et la navigation. Les licences peuvent à cet effet prévoir que les clôtures transversales soient posées sous forme
de portes amovibles ou éventuellement de portes se fermant automatiquement.

Lorsque le détenteur de la licence veut placer plusieurs clôtures transversales, une seule demande de licence suffit.

§ 2. Les rétributions sont fixées dans le tarif A de l’annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE II. — Annonces et publicité

Art. 25. § 1er. Dans les limites de la législation et les réglementations en vigueur et sans préjudice de l’application
de l’article 31, § 1er, 3°, b), une licence peut être délivrée pour l’utilisation :

1° des annonces d’activités temporaires culturelles, caritatives, religieuses, sportives et récréatives;

2° pour de la publicité de nature commerciale :

a) sur le mobilier publique;

b) sur les constructions installées par le détenteur de la licence telles que les terrasses et les clôtures installées
en vue de manifestations autorisées.

§ 2. Les annonces visées au § 1er, 1°, ayant une durée de quinze jours calendriers au maximum, peuvent être
apposées sur des propres supports ou sur des supports rendus disponibles par les autorités.

CHAPITRE III. — Canalisations et réseaux

Art. 26. § 1er. Une licence est nécessaire et une rétribution est due pour l’utilisation du bien domanial pour des
canalisations, des réseaux et des installations locales d’intérêt général ou privé.

§ 2. La rétribution est calculée sur la base de l’espace occupé, sur, dans ou au-dessus du bien domanial.

L’espace occupé est déterminé en multipliant la profondeur, la largeur et la longueur de l’espace occupé. La
profondeur est la distance entre le dessous de la canalisation ou installation la plus basse et le dessus de l’installation
la plus élevée. La largeur est la distance entre la canalisation ou l’installation située la plus à gauche ou à droite. La
longueur est exprimée en mètres. Un minimum de 10 cm est pris en considération tant pour la profondeur que
pour la largeur.

Les tuyaux-enveloppe de protection ou les tuyaux d’attente avec ou sans câble sont considérés comme étant un
seul ensemble et détermine également l’espace occupé.

Plusieurs canalisations aériennes fixées sur le même support sont calculées suivant le nombre de canalisations.

En dérogation au premier alinéa, la rétribution pour les installations locales est calculée sur la base de la superficie
occupée du bien domanial.

§ 3. Sur demande des sociétés détentrices d’une licence, une globalisation des licences, des rétributions dues et de
leurs adaptations annuelles peut être accordée. Leur règlement détaillé est fixé dans un protocole.

§ 4. La mise hors service d’une canalisation, d’un réseau ou d’une installation locale ne supprime pas la rétribution.
Ce n’est seulement qu’après que le détenteur de la licence les a effectivement fait enlever ou qu’il s’est déclaré d’accord
à le faire, mais qu’il pas obtenu l’accord du gestionnaire du bien domanial pour quelconque raison, que la rétribution
peut faire l’objet d’une révision après demande écrite.

Sauf si le gestionnaire du bien domanial l’en exempte, le détenteur de la licence effectue l’enlèvement suit à
l’exécution de travaux par le gestionnaire du bien domanial ou suite à l’aménagement de nouvelles canalisations par
le détenteur de la licence même ou par un autre détenteur de licence.

§ 5. Les rétributions sont fixés dans le tarif C de l’annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE IV. — Canalisations d’évacuation

Art. 27. § 1er. Une licence peut être délivrée pour :

1° les canalisations d’évacuation d’eau de pluie et pour les canalisations d’évacuation de stations de pompage
des polders vers les fossés et cours d’eau;

2° les canalisations d’évacuation d’habitations qui n’évacuent pas seulement de l’eau de pluie, vers des fossés
et cours d’eau canalisés ou non;

3° les canalisations d’évacuation industrielles qui n’évacuent pas seulement de l’eau de pluie;

4° l’utilisation de chemins de halage non établis par une servitude, les digues et rives par des égouts sans
raccordements domestiques.

§ 2. La licence visée au § 1er, 3°, ne peut être délivrée que lorsque l’autorisation écologique de déversement
dans les eaux de surface, a été présentée. La rétribution variable est déterminée par rapport à la superficie intérieure
de la canalisation et de la longueur qu’elle occupe sur le bien domanial. L’instance concernée est chargée des mesurages
de contrôle.

§ 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif C de l’annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE V. — Installation dans la voie navigable et ses attenances

Section 1ère. — Installations flottantes

Art. 28. § 1er. A partir du moment qu’elles restent soixante jours calendriers au même endroit ou qu’elles
disposent d’une place réservée, les embarcations suivantes doivent faire l’objet d’une licence :

1° les embarcations qui ne sont pas utilisées pour le transport de marchandises;
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2° les embarcations transformées en dépôt, pontons, dragues, barques et radeaux, qui sont temporairement ou
définitivement hors d’usage ou qui attendent leur démolition;

3° les embarcations destinées à l’horeca.

Pour les installations telles que visées au premier alinéa engagées dans des travaux ordonnés par le gestionnaire
du bien domanial ou par le service chargé de la construction de l’infrastructure, aucune licence n’est exigée pour la
durée des travaux.

§ 2. Pour les embarcations visées au premier alinéa, 1° et 2°, la rétribution est calculée par rapport à la surface d’eau
occupée et à la période pendant laquelle l’embarcation reste sur place.

Pour les embarcations visées au premier alinéa, 3°, la rétribution est calculée par rapport à la surface d’eau occupée.
La surface occupée est calculée en multipliant la plus grande longueur de l’embarcation par la plus grande largeur, la
longueur et la largeur étant mesurées hors tout.

§ 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif D1 de l’annexe jointe au présent arrêté.

Section 2. — Installations fixes

Art. 29. § 1er. Doivent faire l’objet d’une licence :

1° ponts, tunnels et cales sèches;

2° escaliers, mêmes s’ils sont incorporés dans les digues;

3° engins de levage pour la mise à eau d’embarcations de plaisance;

4° voies ferrées longitudinales et transversales;

5° pentes de mise à eau et chenaux d’accès;

6° embarcadères.

§ 2. Pour les lieux d’amarrage collectifs ou pour les ports de plaisance, une distinction est faite entre les ports
de plaisance côtiers et intérieures.

Pour les ports de plaisance côtiers, la rétribution est calculée sur la base de la superficie totale faisant l’objet
de la licence, comprenant tant l’infrastructure mouillée que l’infrastructure sèche.

Pour les ports de plaisance intérieures, la rétribution est calculée sur la base des superficies occupées de façon utile.

Les détenteurs de licence son obligés de réserver 10 % des lieu d’amarrage comme lieux de passage. Aucune
rétribution n’est due pour la superficie occupée par les lieux de passage.

En ce qui concerne les ponts, les tunnels et les cales sèches destinés à une utilisation particulière, les rétributions
sont calculées sur base de la surface occupée.

En ce qui concerne les escaliers, la rétribution est calculée par escalier, sauf si le détenteur de la licence est une
association de sports aquatiques. Dans ce cas, la rétribution est calculée sur base de la distance autorisée par centaines
de mètres, sans tenir compte du nombre d’escaliers dans la digue.

En ce qui concerne les engins de levage pour la mise à l’eau des embarcations de loisir, la rétribution est due
pour les engins de levage amovibles et fixes. Le passage libre de la circulation autorisée sur le chemin de halage, sur
la digue ou sur la digue maritime, ne peut pas être entravé ou interrompu.

En ce qui concerne les voies ferrées transversales et longitudinales, la rétribution est calculée par mètre carré
de voie ferrée posée.

En ce qui concerne la construction et l’utilisation de pentes de mise à eau et de chenaux d’accès, la rétribution
est calculée sur la base de la superficie de la pente de mise à eau ou du chenal d’accès.

En ce qui concerne la construction et l’utilisation d’embarcadères, la rétribution est calculée sur la base de la
superficie de l’embarcadère et de la longueur du quai occupée par les embarcations.

§ 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif D2 de l’annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE VI. — Digues renforcées, murs de quai, lieux de chargement et de déchargement

Art. 30. L’utilisation de la digue, du mur de quai ou du lieu d’amarrage en vue du chargement, déchargement,
de la pose d’installations de chargement et de déchargement et l’amarrage de bateaux font l’objet d’une licence.

En dérogation à l’article 4, § 1er, le délai de demande est limité à trois jours ouvrables dans le cas où le chargement
ou le déchargement se fait à l’aide d’installations mobiles.

Le détenteur de la licence peut autoriser des tiers d’utiliser temporairement la digue, le mur de quai autorisé ou
le lieu d’amarrage. Le gestionnaire du bien domanial peut l’obliger à le faire pendant des périodes de non-utilisation.

Le passage libre sur le chemin de halage et sur la digue ne peut pas être entravé en cas d’utilisation d’installations
de chargement et de déchargement.

Le détenteur de la licence place la signalisation réglementaire à ses frais et prend les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité des passages de la navigation et de la circulation autorisée sur le chemin de halage et sur la digue.

§ 2. La rétribution est calculée sur la base de la superficie d’eau et de terrain occupée.

La superficie d’eau occupée par le lieu d’amarrage est calculée en multipliant la longueur du mur de quai ou de
la rive disponible par la plus grande largeur du type de bateau pouvant amarrer à ce mur de quai ou à ce lieu
d’amarrage.

L’emprise côté terre du mur de quai ou de la rive est calculée en multipliant la longueur de la rive occupée par la
largeur du bien domanial occupé.

CHAPITRE VII. — Autres utilisations

Art. 31. § 1er. Doivent faire l’objet d’une licence :

1° les modifications au bien domanial telles que les remblais, les excavations, la pose en canalisations, les ponts
à travers des fossés, les tunnels, l’aménagement d’accès aux chemins de halage, le revêtements des talus;

2° l’emprise du bien domanial par des aires de stationnement.;

3° l’emprise du bien domanial par des constructions permanentes, telles que :
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a) les pylônes de télécommunication, les cabines de transformateurs;

b) les terrasses, les cabines téléphoniques, les colonnes portant des informations, les plans des rues, les kiosques,
les panneaux indicateurs vers les institutions d’utilité privée, les supports mis à la disposition par les autorités tels
que visés à l’article 25, § 2;

4° l’emprise limitée dans le temps du bien domanial par des constructions facilement amovibles - entre autres
les installations de chantier - telles que les installations d’asphalte, de béton et de broyage y compris les dépôts,
les grues de chantier, les clôtures, les baraques de chantier, les terrasses temporaires, les stands de vente, les conteneurs,
les propres supports pour annonces visés à l’article 25, § 2. Ces installations ne doivent pas faire l’objet d’une licence
lorsque le gestionnaire du bien domanial est le maı̂tre d’ouvrage.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, 3°, les constructions permanentes d’intérêt général telles que
l’éclairage public, les égouts dans les rues résidentielles, les bornes d’incendie, les abris au profit des transport en
commun, les râteliers à vélos ou les bacs à fleur ne doivent pas faire l’objet d’une licence à condition que la commune,
dans le cadre de l’article 135 de la nouvelle Loi sur les Communes, ou que la société de transport les a aménagés et pour
autant qu’ils ne génèrent pas de revenus. La pose de ces construction doit toutefois être autorisée par le gestionnaire
du bien domanial et elles doivent répondre aux conditions techniques exigées.

§ 2. En dépit de la compétence en la matière des autorités locales, les activités suivantes doivent faire l’objet d’une
licence dès qu’elles mènent à une utilisation exclusive ou à une fermeture partielle ou entière des routes, voies
navigables, digues ou chemins de halage et digues maritimes :

1° les activités sportives ou socio-culturelles tels que les courses athlétiques, de natation, cyclistes, les jeux, les
manifestations nautiques, les concours de pêche;

2° les activités à caractère commercial telles que les braderies nocturnes, les kermesses, les jeux, les représentation.

§ 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif F de l’annexe jointe au présent arrêté.

Lorsque une seule demande est introduite pour plusieurs activités, visées au § 2, la rétribution fixe n’est due
qu’une seule fois et les rétributions variables sont additionnées.

Lorsqu’une licence est demandée pour une annonce sur un propre support, tel que visé à l’article 25, § 2,
premier alinéa et 31, § 1er, 3°, b), la rétribution fixe n’est due qu’une seule fois.

PARTIE III. — Dispositions finales

Art. 32. Les règlements suivants sont abrogés :

1° l’arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des droits pour l’utilisation du domaine public pour
l’installation de conduites électriques, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001, pour autant qu’il ait trait à un
domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs
attenances, des digues maritimes et des digues;

2° l’arrêté royal du 15 mars 1966 portant imposition de rétributions pour l’occupation du domaine public ou privé
de l’Etat, des provinces ou des communes par des installations de transport de gaz à l’aide de conduites, modifié par
les arrêtés royaux des 23 novembre 1984 et 11 décembre 2001, pour autant qu’il ait trait à un domaine de routes et leurs
attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues
maritimes et des digues;

3° l’arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux licences des routes visées à la loi du 10 mars 1925 sur
l’approvisionnement en électricité, telle que modifiée par l’arrêté royal du 26 juin 1978, pour autant qu’il ait trait à un
domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de
leurs attenances, des digues maritimes et des digues;

4° l’arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l’Etat, les provinces, les communes, les
associations de communes et par les détenteurs d’une concession d’un équipement d’électricité en vue de l’utilisation
d’une route qui ne fait pas partie, selon les cas, de leur propre domaine public, de celui de communes faisant partie
d’une association de communes, ou celui d’une commune octroyant des concessions ou celui de communes faisant
partie d’une association de communes octroyant des concessions, tel que modifié par l’arrêté royal du 26 juin 1978,
pour autant qu’il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande,
des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues;

5° l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 relatif à l’octroi de la licences, à la fixation et la perception
de rétributions pour l’utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances,
les digues maritimes et les digues;

Art. 33. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 34. Le ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l’Energie,
S. STEVAERT
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Annexe

TARIF DES RETRIBUTIONS VARIABLES

Tarif A : CLÔTURES TRANSVERSALES

1. Clôtures transversales : 12,5 euros/m/an

2. Clôtures transversales uniquement destinées au pâturage : 0,6 euros/m/an

Tarif B : ANNONCES ET PUBLICITE

Publicité de nature commerciale :

a) sur les installations d’utilité publique : 250 euros/m2/an

b) sur les constructions posées par le détenteur de la licence : 250 euros/m2/an

Tarif C : CANALISATIONS, RESEAUX ET INSTALLATIONS LOCALES

1. Canalisations de distribution : 15 euros/m3 d’espace occupé avec un minimum de
0,15 euros par mètre courant.

2. Canalisations de transports et d’évacuation :5 euros/m3 d’espace occupé avec un
minimum de 0,05 euros par mètre courant.

3. Installations locales : 2,5 euros/m2 d’espace occupé avec un minimum de 2,5
euros/installation locale.

4. Canalisations aériennes fixées sur le même support : 0,5 euros/m de canalisation.

Tarif D : INSTALLATIONS DANS LA VOIE NAVIGABLE ET SES ATTENANCES

D 1. Installations flottantes

a) Embarcations non utilisées au transport de marchandises : 2,5 euros/m2/an

b) Bateaux dépôt, pontons, dragues, barques et radeaux et embarcations pour
randonnées touristiques :

2,5 euros/m2/an

c) Bateaux horeca : 12,5 euros/m2/an

D 2. Installations fixes

1. Lieux d’amarrage collectifs :

a) Ports de plaisance côtiers : 2,5 euros/m2/an

b) Ports de plaisance intérieures :

1) rives verticales, murs de quai et embarcadères construits par les autorités
publiques :

1,25 euros/m2/an

2) embarcadères du détenteur de la licence : 0,60 euros/m2/an

3) superficie d’eau le long des embarcadère longitudinaux sur trois mètres et entre les
embarcadères transversaux :

0,25 euros/m2/an

2. Ponts, tunnels et cales sèches pour utilisation particulière : 1,25 euros/m/an.

3. Escaliers : 37 euros/100 m ou par escalier

4. engins de levage pour la mise à eau d’embarcations de plaisance : 75 euros/an

5 voies ferrées longitudinales et transversales : 0,6 euros/m2/an

6. pentes de mise à eau et chenaux d’accès : 0,6 euros/m2/an

7 embarcadères pour utilisation particulière :

a) superficie embarcadère : 2,5 euros/m2/an

b) longueur occupée à la rive : 3,7 euros/m /an

Tarif E : DIGUES RENFORCEES, MURS DE QUAI, ENDROITS DE CHARGEMENT
ET DE DECHARGEMENT

Digues, murs de quai ou lieux d’amarrage :

1. superficie d’eau occupée par le lieu d’amarrage : 0,75 euros/m2/an

2. avec infrastructure construite par le détenteur de la licence : 0,25 euros/m2/an

3. emprise de terrain : 0,75 euros/m2/an

Tarif F : AUTRES UTILISATIONS

1. a) les modifications au bien domanial : 1,25 euros/m2/an

b) l’emprise du bien domanial par des constructions permanentes : 5 euros/m2/an
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sauf :

1) les pylônes de télécommunication : 2450 euros/pylône/an

2) les cabines de transformateurs : 62 euros/m2/an

3) les cabines de transformateurs (occupation au moins 1 m2) : 62 euros/an

4) les aires de stationnement : 1,25 euros/m2/an

5) les terrasses le long de la digue de mer : 12,5 euros/m2/an

6) les panneaux indicateurs vers les institutions d’utilité privée : 62 euros/panneau/an

c) l’emprise limitée dans le temps du bien domanial : 2,5 euros/m2/mois

sauf :

propres supports pour annonces : 62 euros/activité

2. les activités sportives ou socio-culturelles à caractère commercial : 62 euros/activité/jour

3. les activités à caractère commercial :

a) sur les digues de mer et plages : 250 euros/activité/jour

b) à d’autres endroits : 125 euros/activité/jour

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l’octroi de licences, à la fixation
et la perception de rétributions pour l’utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et
leurs attenances, les digues maritimes et les digues.

Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l’Energie,
S. STEVAERT

c

[C − 2002/35687]N. 2002 — 1862
17 MEI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot

vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden
en voor controle op de visserijactiviteiten

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale wateren, inzonderheid op
artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor
de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 26 mei 1998, 18 maart 1999, 18 mei 2000 en 31 mei 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het bestaande koninklijk
besluit slechts van kracht is tot en met 31 mei 2002, dat het onderhavige ontwerp van besluit van de Vlaamse regering
de verlenging betreft met 1 jaar van de regeling, dat teneinde geen juridisch vacuüm te creëren, dit ontwerp van besluit
ten laatste op 31 mei 2002 moet gepubliceerd zijn en dat indien er tegen deze datum geen maatregel gepubliceerd is,
het bestaande verbod wegvalt en men dreigt te vervallen in een situatie waarbij men het omgekeerde bereikt van wat
men juist beoogde (het verhogen van de visserijdruk in de 3-mijlszone);

Gelet op advies 33.305/3 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid,
2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen
voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 26 mei 1998, 18 maart 1999, 18 mei 2000 en 31 mei 2001, wordt een artikel 6 bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Artikel 6bis. De visserij op tong binnen de zone van drie zeemijlen van de kust is verboden voor de
vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van meer dan 70BT.

Deze zone wordt gemeten vanaf de basislijnen vanwaar de territoriale wateren van België worden bepaald.

Het in het eerste lid bedoelde verbod houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2002.

Art. 3. De minister bevoegd voor het zeevisserijbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
V. DUA
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