
Voorafgaande opmerking
Het provincieraadsbesluit van 8 oktober 1954 werd twee keer gewijzigd namelijk door het
provincieraadsbesluit van 10 oktober 1957 en het provincieraadsbesluit van 9 februari 1967: beide keren
ging het over een wijziging van artikel 26. De wijzigingen werden in deze tekst ingevoerd. Uiteraard zijn ook
andere bepalingen gedateerd omdat zij niet meer overeenstemmen met de wet van 28 december 1967.  Een
volledig nieuw provincieraadsbesluit werd wel opgesteld en goedgekeurd door de provincieraad maar nooit
bekrachtigd bij koninklijk besluit zodat vooralsnog dit bestaande provincieraadsbesluit van 8 oktober 1954
geldig is.

Artikel 26 - afstandsregels
Opmerking bij de toepassing:  voor wat de afstandsregels in artikel 26 betreft, wordt sinds het in voege
treden van de wet van 28 december 1967 steeds 5 meter opgelegd in plaats van 6 meter omdat de wet hier
primeert. Inzake adviezen van de buurtwegcommissarissen (nu industrieel ingenieurs sectie waterlopen)
over deze afstandsregels wordt er van uitgegaan dat alles wat zich op meer dan vijf én op minder dan zes
meter langs de waterloop bevindt geen afwijking (lees dus ook geen advies) behoeft. Adviezen voor
afwijkingen zijn dus alleen nodig binnen de vijfmeterzone

In de regel geeft het gemeentebestuur toelating tot afwijking na advies van de industrieel ingenieur maar
binnen de polders en wateringen geeft het bestuur van de polder of watering de toelating tot afwijking van de
afstandsregels (artikel 2 KB 30 januari 1958 –algemeen politiereglement polders en wateringen)

DE PROVINCIERAAD VAN LIMBURG,

Gezien het provinciaal reglement dd. 10 juli 1889 op de politie der niet bevaar- noch bevlotbare waterlopen ;
Gelet op de wet van 15 maart 1950, gewijzigd door de wet van 16 februari 1954, houdende wijziging der wet van 7 mei
1877
inzake niet bevaarbare waterlopen, waardoor het geboden is het voornoemd provinciaal reglement, dd. 10 juli 1889 in te
trekken en over te gaan tot de opstelling van een nieuw reglement ;
Gelet inzonderheid op artikel 36 van de wet van 7 mei 1877, welk artikel ingevolge artikel 20 van de wet van 15 maart
1950,
 voorgenoemd, blijft behouden ;
Medegelet op het koninklijk besluit van 19 februari 1954, waardoor de artikelen 4 tot 17 en 20 van de wet van 15 maart
1950,
gewijzigd door de wet van 16 februari 1954, vanaf 1 januari 1955 in uitvoering worden gesteld ;
Gelet op artikel 85 der Provinciewet;

BESLUIT:

HOOFDSTUK I
CLASSIFICERING

VAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN

Artikel 1. -De waterlopen die het voorwerp uitmaken van het tegenwoordig reglement,
zijn diegene welke voorkomen op de plannen en beschrijvende  staten opgemaakt in uitvoering
der wet van 5 maart 1950, gewijzigd door de wet van 16 februari 1954
Zij zijn in drie categorieën gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 der wet van 15 maart 1950,
gewijzigd door de wet van 18 februari 1954.

HOOFDSTUK II
GEWONE RUlMINGS-, ONDERHOUDS-

EN HERSTELLINGSWERKEN

 A. Algemene schikkingen
 Artikel 2. -De ruimings-, onderhouds- en herstellings- werken aan de niet bevaarbare waterlopen, alsmede de
herstellings- en onderhoudswerken aan bruggen, dijken en andere privaatwerken worden uitgevoerd
en bekostigd zoals bepaald bij artlkelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 der wet van 15 maart 1950.

Artikel 3. -Behalve de werken, voorgeschreven door het vorig artikel, zijn de gemeentebesturen gehouden,
overeenkomstig de wet van 16-24 augustus 1790, titel XI, art. 3, nr 5, van ten allen tijde de nodige maatregelen te
nemen



om ongevallen, voortspruitende uit dijkbreuk, uit vorming van hindernissen of uit andere zaken, die nadelig kunnen zijn
 aan de regelmatige afloop der waters, te voorkomen en te doen ophouden.
Ingeval van onvoorziene omstandigheden, wanneer de minste vertraging gevaar of schade aan de inwoners zou kunnen
veroorzaken, zal de Burgemeester onmiddellijk de vereiste reglementen en verordeningen van politie uitvaardigen,
zoals voorzien is in art. 94 der gemeentewet.
De buitengewone werken vereist door ongevallen van zulke aard, worden betaald door de gemeenten, behoudens hun
verhaal
tegen de aangrenzenden of de gebruikers, in de gevallen  waarin deze verantwoordelijk zouden zijn voor de ongevallen.

Artikel 4. -De eigenaars en gebruikers, die hun wezenlijke woonplaats niet in de gemeente hebben, zijn gebonden aldaar
woonplaats te verkiezen voor al wat de uitvoering van het tegenwoordig reglement betreft.
Al de mede-eigenaars van een perceel zullen dezelfde woonplaats kiezen. Bij gebrek. aan verkiezing ener woonplaats,
 kunnen de bekendmakingen geldelijk aan de burgemeester gedaan worden.
B.Over de uitvoering der werken.

Artikel 5. -De jaarlijkse ruiming bevat al de werken vereist om aan de waterlopen hun afmetingen te behouden,
zoals deze vastgesteld zijn door de beschrijvende statuten, om de dijken in goede staat van onderhoud te bewaren en
om de afzakkingen of vorming van hindernissen die de vrije loop der waters zouden kunnen belemmeren, te
voorkomen.

Artikel 6. -De ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken kunnen op een der hierna volgende wijzen uitgevoerd
worden :
1) bij de openbare aanbesteding ;
2)    bij de beperkte aanbesteding ;
3)    bij onderhandse overeenkomst ;
4) in regie, door werkkrachten door de betrokken besturen zelf aangesteld.

Artikel 7. -Voor de door de zorgen der gemeentebesturen uit te voeren ruimingswerken,
stelt de Bestendige Deputatie  de wijze van ruiming vast, na de gemeentebesturen en de  Provinciale Technische Dienst
gehoord te hebben;
de beslissingen der Bestendige Deputatie zullen onmiddellijk aan de belanghebbende gemeentebesturen en aan de
Provinciale Technische Dienst bekend gemaakt worden.

Artikel 8. -Een zelfde werk kan de ruiming van meerdere waterlopen begrijpen en op grondgebied van meerdere
gemeenten plaats vinden.
In deze gevallen zullen de kosten verdeeld worden naar rato van de door iedere waterloop, en in iedere gemeente,
uitgevoerde werken.

Artikel 9. -De opdrachtgevende besturen kunnen ook de uitvoering van ruimingswerken aan waterlopen of gedeelten
van waterlopen voorzien met onderhoudscontracten voor de duur van één of meer jaren.

Artikel 10. -De bestendige Deputatie schrijft de nodige waterdienst voor. Iedere molenaar, aangrenzende eigenaar of
gebruiker is verplicht onmiddellijk deze voorschriften na te komen, alsook de bevelen uit te voeren die hem te dien
opzichte kunnen gegeven worden door de plaatselijke overheid, en door de aangestelde agenten.
De ruimingstijd mag niet langer dan zes dagen duren, tenzij de Bestendige Deputatie anders beslist.
De fabrieken en molens zijn verplicht gedurende al deze tijdsruimte stil te liggen; de plaatselijke overheid kan echter, in
akkoord met de Provinciale Technische Dienst, het hernemen van het werk toelaten zodra de ruiming geheel en gans zal
gedaan zijn.

Artikel 11. -Ingeval de werken bij openbare of beperkte aanbesteding uitgevoerd worden zal hiervoor een ontwerp
opgesteld worden
begrijpende, raming der kosten en bijzonder bestek, en eventueel de nodige liggings-, grond-, hoogte- en detailplannen
om de aannemers toe te laten met kennis van zaken hun biedingen te doen.
De inschrijver verbindt zich de voorziene werken uit te voeren binnen de termijn in het bijzonder bestek voorzien.
De bieding is slechts bindend na goedkeuring door de Bestendige Deputatie. Deze goedkeuring zal binnen de 30 dagen
na de aanbesteding gegeven worden, tenzij het bijzonder bestek een andere termijn voorziet.
Het bevel van aanvang der werken zal de aannemer betekend worden, minstens 14 dagen vóór de aanvang der werken.
Dit aanvangsbevel zal het ruimingstijdperk, de aanvangsdatum en de uiterste voltooiïngsdatum aanstippen.
De aannemer zal de werken gedurende dit ruimingstijdstip uitvoeren, tenzij de leidende ambtenaar het nodig zou
oordelen
de uitvoering met 1 tot hoogstens 2 weken te verdagen.
Wanneer het nodig mocht blijken, om de verplichte rusttijd aan de watermolens opgelegd, in de sectie of aangrenzende
secties van de waterloop, niet onnodig te verlengen, kan de leidende ambtenaar, in akkoord met de aannemer de



aanvangsdatum der werken nog meer verschuiven. De aannemer zal hiervoor geen aanspraak kunnen maken op
vergoeding.

Artikel 12. -De onderhandse overeenkomst, aangegaan door de gemeente wordt, vóór alle uitvoering,
aan de goed keuring van de Bestendige Deputatie onderworpen.

Artikel 13. -Ingeval van uitvoering in regie, zullen de werken uitgevoerd worden door werklieden te dien einde door
gemeente- of provincieoverheid aangesteld.
Voor werken aan waterlopen van 1ste en 2de categorie, zullen de werklieden met de uitvoering gelast, geplaatst worden
onder het toezicht en de leiding van een door de Bestendige Deputatie te benoemen toezichter.
De toezichter doet alle nodige metingen, maakt alle nodige loon- en bijkomende staten op, houdt rekening van de
prestaties van vrachtvoerders, enz.
Op het einde van ieder week maakt de toezichter verslag over de vordering der werken en zendt dit verslag aan de
Buurtwegcommissaris van het betrokken gebied, die hem alle nodige richtlijnen geeft.
De lonen aan toezichters en werklieden worden alle veertien dagen uitbetaald door de provincie, voor wat betreft de
waterlopen van lste categorie en door de betrokken gemeenten voor wat betreft de waterlopen van 2de en 3de categorie.
Voor werken aan waterlopen van 3de categorie, die in regie uitgevoerd worden, zal de buurtwegcommissaris van het
gebied door het gemeentebestuur ingelicht worden omtrent alle werkzaamheden, afrekeningen, enz. De gemeente zal
verder rekening houden met alle inlichtingen en aanduidingen die haar door de Buurtwegcommissaris zullen verstrekt
worden.

Artikel 14. -Wanneer de Provinciale Technische Dienst oordeelt dat een gemeentebestuur de nodige maatregelen niet
neemt, om de volledige uitvoering te verzekeren der voorgeschreven werken, geeft hij er onmiddellijk kennis van aan
de Bestendige Deputatie, die nieuwe werken kan bevelen en een bijzondere commissaris kan aanduiden, gelast te
handelen in naam en in plaats van het gemeentebestuur.

Artikel 15. -In het begin van ieder jaar zendt de Provinciale Technische Dienst aan de Bestendige Deputatie een verslag
over de uitvoering der ruimingswerken van het verlopen jaar .

Artikel 16. -Vóór 15 februari van ieder jaar, zal de Provinciale Technische Dienst de rekening der tijdens het verlopen
jaar uitgevoerde ruimings-, onderhouds- en herstellings- werken aan de niet bevaarbare waterlopen van lste categorie,
overmaken aan de Bestendige Deputatie.
Vóór 1 maart zullen deze rekeningen aan het Departement van Landbouw overgemaakt worden.
De ramingen met eventuele plannen en bijzondere bestekken der in het volgend jaar uit te voeren ruimings-, onder-
houds- en herstellingswerken aan de niet bevaarbare waterlopen van lste en 2de categorie zullen door de Provinciale
Technische Dienst, ieder jaar vóór 15 april overgemaakt worden aan de Bestendige Deputatie.
Vóór 1 mei zullen deze ramingen met, in voorkomend geval, plannen en bijzondere bestekken, overgemaakt worden
aan het Departement van Landbouw. Bij uitvoering van de werken bij openbare aanbesteding zullen tevens de
aanbestedingsbundels aan de goedkeuring van het Departement van Landbouw onderworpen worden, wanneer de prijs
van. de biedingen het bedrag van de ramingen met meer dan tien procent  overtreft.
De ramingen en rekeningen zullen de verdeling bevatten van de kosten dezer werken die ten laste vallen van de Staat,
de Provincie en de gemeenten, onderscheidenlijk voor wat betreft de niet bevaarbare waterlopen van lste en 2de
categorie.
De bedragen van de ramingen en rekeningen zullen verhoogd worden met 5 % wegens kosten van opstel van
ontwerpen,
en voor leiding en toezicht.
Voor wat betreft de ruiming van niet bevaarbare waterlopen, gelegen in de omschrijving van Wateringen, kunnen de
betrokken Wateringsbesturen aan de Bestendige Deputatie vragen dat de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken
aan hun waterlopen zouden uitgevoerd worden.
I) door de Provincie voor de niet bevaarbare waterlopen van lste categorie ;
2) door de gemeenten voor deze waterlopen van 2e en 3e categorie.
Zij kunnen deze werken ook uitvoeren in eigen beheer, in dit geval zullen de voorstellen dezer Wateringsbesturen; met
 betrekking tot de niet bevaarbare waterlopen, waarvoor zij de  ruiming het daaropvolgend jaar noodzakelijk achten, in
ieder
geval vóór 1 maart overgemaakt worden aan de Provinciale Technische Dienst, samen met de inlichtingen die deze
Dienst nodig heeft om de ramingen van de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken voor het volgende jaar op te
stellen.
C. Terugvordering door de gemeenten van het aandeel der kosten dat ten laste komt van de boordeigenaars.

Artikel17. -Het aandeel in de kosten van dc ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken van de waterlopen, dat
tenlaste komt van de aangelanden en van de gebruikers, ter uitvoering van art. 6 en 7, wordt door de gemeenteraad, per
categorie van waterloop waarop het aandeel betrekking heeft, ingeschreven op een rol.



Artikel 18. -De rol wordt voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad binnen de maand van de ontvangst der werken en
blijft gedurende een tijdsruimte van 15 dagen op het gemeentehuis neergelegd, waar ieder belanghebbende ervan kennis
kan nemen.
Kennisgeving van deze nederlegging wordt gedaan aan de belanghebbenden, in hunne wezenlijke of gekozen
woonplaats. -

Artikel 19. -Zodra de tijdsruimte van 15 dagen, voorzien in voorgaand artikel, ten einde is, wordt de rol aan de
Bestendige Deputatie overgemaakt, samen met een getuigschrift van het College van Burgemeester en Schepenen
betreffende de vervulling van de formaliteiten in voorgaand artikel voorgeschreven, alsmede het proces-verbaal van
onderzoek.

Artikel 20. -De Bestendige Deputatie doet vervolgens uitspraak over de rol alsook over de verhalen door de
belanghebbenden gedaan; dit College wijzigt de rol, in voorkomend geval, en verklaart dezelve uitvoerbaar .
De beslissing der Bestendige Deputatie over de ingezonden verhalen, wordt in bestuurlijke vorm ter kennis gebracht
van de belanghebbenden, door tussenkomst van het Schepencollege.

Artikel 21. -Het Schepencollege overhandigt zonder uitstel een afschrift van de uitvoerbaar verklaarde rol aan de
gemeenteontvanger .
De aldus vastgelegde bijdragen worden geïnd overeen komstig de regelen betreffende de inning van belasting ten bate
van het Rijk.

Artikel 22. -Een verhaal bij de Koning kan uitgeoefend worden tegen de beslissing der Bestendige Deputatie, door de
gemeentebesturen binnen de tijd van 10 dagen te rekenen van de ontvangst der rol en door de aangeslagenen binnen
dezelfde tijd, te rekenen van de bekendmaking die hun overeenkomstig artikel 18 gedaan is.
Het verhaal bij de Koning is niet opschorsend.

 Artikel 23. -In geval van verhaal aangenomen door de Koning, geeft de gemeenteontvanger, op enkel vertoon van het
besluit dat de teruggave toestaat, aan de belanghebbenden de sommen terug die zij te veel zouden betaald hebben.

Artikel 24. -De gemeenteontvangers, belast met de betaling op regelmatige stukken van de uitgaven betrekkelijk de
waterlopen, maken hiervan een afzonderlijk hoofdstuk in hun jaarlijkse rekeningen.

HOOFDSTUK III
VERBETERINGSWERKEN

 Artikel 25. -De uitvoering van buitengewone of verbeteringswerken aan de waterlopen, de afschaffing van waterlopen
of het aanleggen van nieuwe waterlopen, door de particulieren, de polders en wateringen, de gemeenten, de Provincie
en de Staat, zijn onderworpen aan de bepalingen van artikels 11, 12, 13, 14 en 15 der wet van 15 maart 1950.

HOOFDSTUK IV
POLITIE

A. Artikel 26. –(gewijzigd bij provinciaal reglement van 10 oktober 1957)
§ 1. Het is verboden langsheen de waterlopen, binnen de afstand van zes meter, gemeten van de bovenkant van
de taluden, een blijvende beplanting, opbouwing of afbraak te doen, zonder schriftelijke machtiging van het
gemeentebestuur  (of bestuur van polder of watering –artikel 2 van het KB van 30 januari 1958 –algemeen
politiereglement van de polders en de wateringen) dat de richting bepaalt, na advies van de buurtwegcommissaris
ingewonnen te hebben.
Een verhaal bij de Bestendige Deputatie kan door de belanghebbende en door de buurtwegcommissaris tegen
de beslissing van het gemeentebestuur uitgeoefend worden.
Telkens er kwestie zal zijn van bouwen, moet het richtingsbesluit, vóór alle uitvoering, door de Bestendige Deputatie,
goedgekeurd worden.

Artikel 27. -Het is verboden molens, fabrieken, bruggen, sluizen, dammen en in het algemeen alle bestendig of tijdelijk
werk,
dat invloed op het beheer der waters kan hebben, op te richten, weg te nemen of te wijzigen, zonder machtiging
der Bestendige Deputatie die de voorwaarden en uitgestrektheid der vergunningen regelt.
Het is verboden staken of vastgemaakte netten in de waterlopen te plaatsen.

Artikel 28. -De Bestendige Deputatie doet aan de molens en dammen de Peilspijkers plaatsen, die zij nodig acht.
De peilspijker duidt de onveranderlijke hoogte aan, waarboven het water nooit mag gehouden worden, zodat de
nijveraar,



telkens dat het water boven de peilspijker komt, verplicht is zijn sluis te trekken, en het overtollige water te laten
aflopen,
totdat het op de voorgeschreven hoogte teruggebracht is.
De Bestendige Deputatie zal opwaarts het voedingskanaal, op zichtbare en immer voor het publiek toegankelijke
plaatsen,
één of meer peilspijkers of tekens doen plaatsen.
Het plaatsen der peilspijkers en tekens geschiedt op kosten van de eigenaars van het sluisgestel, door de zorgen en
onder
het toezicht van de Buurtwegcommissarissen, binnen het tijdstip door de Bestendige Deputatie vastgesteld.

Artikel 29. -De beslissingen volgens artikel 27 door de Bestendige Deputatie te nemen, worden, in de belanghebbende
gemeenten,
door een onderzoek de commodo en incommodo voorafgegaan.
De kosten van het bestuurlijk onderzoek waaraan het plaatsen, het wegnemen of het veranderen der werken waarvan
melding
bij artikelen 27 en 28 aanleiding geven, vallen ten laste der aanvragers, en worden in gebeurd zoals inzake van
rechtstreekse belastingen.
De staten der kosten worden door de Bestendige Deputatie geviseerd.

Artikel 30. -Het is verboden boven de toegestane sluizen  of schotdeuren, hoogsels of welkdanige andere middelen van
tegenhouding te zetten of het water boven de peilspijker te brengen.
De Bestendige Deputatie kan de uitvoering bevelen der nodige werken, om de ophouding der waters boven de wettige
hoogte te beletten.

Artikel 31. -De eigenaars of bezitters zijn verplicht aan hun sluiswerken de opening die door de Bestendige Deputatie is
voorgeschreven, te geven en te behouden, derwijze dat de waters geen hinderpaal of opstopping zouden ontmoeten, die
hen tegenhoudt.
Ieder uitdrukkelijk bevel aan de eigenaars of molenaars nopens dit voorwerp gedaan, moet onmiddellijk door deze
uitgevoerd worden.

Artikel 32. -In geval van hoog water zijn de eigenaars of bezitters verplicht hun sluizen te trekken en mogen zij deze
niet neerlaten,
tenzij de waters opwaarts gans afgelopen zijn, of zij daartoe de toelating der plaatselijke overheid bekomen hebben.

Artikel 33. -Alle sluizen van de provincie zullen elke week gelicht worden vanaf zaterdag, om zes uren 's avonds tot
zondag,
op hetzelfde uur .
De Bestendige Deputatie kan deze dagen en uren van de opening en de sluiting der sluizen wijzigen.
In geval van hoogdringendheid zijn de eigenaars of bezitters van sluizen gehouden zich te onderwerpen aan de bevelen
der gemeentebesturen of der agenten die gelast zijn de overtredingen te bestatigen.

Artikel 34. -De eigenaars van sluisgestellen in de provincie, zijn verplicht de sluizen te maken met schuifdeuren
samengesteld uit houtstukken die in stijgende en dalende beweging aan elkaar gehecht blijven.
Het gebruik van hoogsels is streng verboden.
Elk bevel, te dien einde aan de eigenaars of molenaars gedaan, moet onmiddellijk uitgevoerd worden.

Artikel 35. -Alle jaren, en meermalen, indien de Bestendige Deputatie het nodig acht, doet de plaatselijke overheid,
vergezeld door de Buurtwegcommissaris of door elke andere ambtenaar door dit College aan te stellen, een naziening
van de toestand der molens, fabrieken en kunstwerken.
Een proces-verbaal van dit onderzoek wordt opgemaakt om aan de Bestendige Deputatie gezonden te worden.

Artikel 36. -De molenaars en andere gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle nadeel, dat het water aan
de openbare wegen of aan de bijzondere eigendommen zou veroorzaakt hebben,
door de te grote hoogte van de aflossing of  anderszins, zelfs wanneer het water niet boven de hoogte der peilspijkers
zou
gekomen zijn.
Om dit nadeel te doen ophouden of om zijn vernieuwing te beletten kan de Bestendige Deputatie de uitvoering der
nodige
werken voorschrijven en zelfs de peilspijker doen lager plaatsen.
De voorgeschreven werken zullen onmiddellijk uitgevoerd worden.

Artikel 37. –Alle werken, door de bevoegde overheid bevolen, die niet op bepaalde tijd zouden uitgevoerd geworden
zijn,



worden van ambtswege gedaan op kosten van hen die het aangaat. De kosten worden op een eenvoudige staat
ingebeurd,
zoals inzake van rechtstreekse belastingen.

Artikel 38. – Worden gestraft met straffen van enkele politie:
1) Zij die zouden verwaarloosd hebben de voorschriften na te komen, krachtens art. 36, al. 2, door de Bestendige

Deputatie,
gegeven.
2) Zij die bestendige of tijdelijke werken, die op de aard der wateren kunnen invloed hebben, zullen plaatsen,

wegnemen
of wijzigen, zonder daartoe, overeenkomstig art. 27, de toelating bekomen hebben;
3) Zij die, op welke wijze ook, de oevers of dijken zullen beschadigen, lager maken of verzwakken.
4) Zij die de waterlopen zullen verstoppen, er welke voorwerpen ook, die de vrije afloop zouden hinderen, zullen

inleggen of werpen;
5) Zij die peilspijkers zullen wegnemen of verplaatsen, hoogsels gebruiken, of op enige andere wijze de wettige

toestand der molens,
fabrieken of waterleidingen veranderen;
6) Zij die de waterdienst, voorgeschreven krachtens art. 10, niet zullen uitvoeren.
7) Zij die de schikkingen van artikel 26 over de beplantingen, opbouwingen of afbraken langs de waterlopen, zullen

overtreden;
8) Zij die de waters boven de limiet door peilspijker aangeduid zullen behouden;
9) Zij die aan de sluisgestellen de openingen door de Bestendige Deputatie krachtens artikel 31 voorgeschreven, niet

zullen
gegeven of behouden hebben;
10) Zij die bij hoog water hun sluizen niet zullen trekken, overeenkomstig artikel 32;
11) Zij die het artikel 33 nopens het openen en sluiten der sluizen en andere werken, die dienen om het water tegen te

houden,
zullen overtreden hebben;
12) Zij die, zoals gezegd is bij artikel 34, de bevelen der overheid nopens de veranderingen aan hun sluisgestel toe te

brengen,
niet onmiddellijk zullen nakomen.

Artikel 39. -Het maximum der straf is immer toepasselijk op overtredingen gedurende de nacht begaan.

Atrikel 40. –In elk geval van overtreding van het tegenwoordig reglement, zal de rechter, zo nodig, boven de penaliteit,
de herstelling bevelen der overtreding, binnen het tijdstip dat door het vonnis zal vastgesteld worden, en zal uitspreken
dat,
in geval van niet uitvoering, het gemeentebestuur het werk zal doen, ten koste van de overtreder, die krachtens het
vonnis kan
gedwongen worden de uitgaaf te betalen op een eenvoudige staat door het schepencsollege opgemaakt.

Artikel 41. –De gemeenten kunnen bij wijze van burgerlijke rechtsvordering handelen om de herstelling te bekomen
van elk
feit dat nadeel aan de waterlopen kan toebrengen. Indien de gemeenten nalaten dit te doen, kan de Bestendige Deputatie
een bijzondere commissaris gelasten in hun naam te handelen.

Artikel 42. –De overtredingen der voorschriften van het tegenwoordig reglement worden bestatigd door de
buurtwegcommissarissen
en door de agenten der rechterlijke macht. Dezelfde beambten of agenten zijn gelast te waken over de uitvoering van dit
reglement.

EINDBEPALING

De reglementen van 11 juli 1879 en 10 juli 1889 zijn afgeschaft.
De vroegere reglementen blijven in voege voor de waterlopen die niet aangeduid zijn in de nieuwe atlassen der niet
bevaarbare waterlopen .

Aldus gedaan in Openbare Vergadering te Hasselt, 8 oktober 1954

(Koninklijk besluit van 3 maart 1957)


