VOORONTWERP VAN DECREET
tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
Na beraadslaging,

BESLUIT :

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is ermee belast, in naam
van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan
de tekst volgt :

BOEK I. ALGEMENE BEPALING
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
BOEK II. AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN BETREFFENDE HET DECREET VAN 18 MEI 1999
HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN DE RUIMTELIJK ORDENING
TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1. Verfijning begrippenkader
Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, gewijzigd bij decreten van 10 maart 2006 en 16 juni 2006, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1°

de huidige tekst zal §1 vormen, met dien verstande dat :
a) in het bij decreet van 10 maart 2006 toegevoegde punt 7°, de woorden “werken,
handelingen of wijzigingen van algemeen belang, als vermeld in artikel 103” vervangen
worden door de woorden “handelingen van algemeen belang, vermeld in artikel 92, 5°” ,
b) het bij decreet van 16 juni 2006 toegevoegde punt 7° hernummerd wordt tot een punt
9° ;
c) de punten 10° tot en met 16° worden toegevoegd, die luiden als volgt :
“10°
11°

12°
13°
14°

afschrift : een fotokopie of een digitale kopie ;
beveiligde zending : één van de hiernavolgende betekeningswijzen :
a)
een aangetekend schrijven,
b)
een afgifte tegen ontvangstbewijs,
c)
elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de
datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld ;
(sub)categorie van gebiedsaanduiding : een generieke gebiedsbestemming, vermeld in
artikel 39, §2 ;
handelingen : werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties ;
ruimtelijk kwetsbare gebieden :
a) de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg :
a) agrarische gebieden met ecologisch belang,
b) agrarische gebieden met ecologische waarde,
c) bosgebieden,
d) brongebieden,
e) groengebieden,
f) natuurgebieden,
g) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,
h) natuurontwikkelingsgebieden,
i) natuurreservaten,
j) overstromingsgebieden,
k) parkgebieden,
l) valleigebieden,
b) gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van
volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding :
1) bos,
2) parkgebied,
3) reservaat en natuur,
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15°

16°
2°

c) het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote
Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
d) de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke
landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, §1, van de wet van 12 juli
1973 op het natuurbehoud ;
stedenbouwkundig voorschrift : een reglementaire bepaling, opgenomen in :
a) een ruimtelijk uitvoeringsplan,
b) een plan van aanleg vastgelegd op grond van het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
c) een stedenbouwkundige verordening, of een bouwverordening vastgelegd op grond
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996 ;
Vlaamse Belastingdienst : de gewestelijke administratie, bevoegd voor de inning en
invordering van de Vlaamse belastingen.” ;

er wordt een §2 toegevoegd, die luidt als volgt :
“§2. Onverminderd specifieke delegaties, kan de Vlaamse Regering de samenstellings- en
kennisgevingswijze bepalen van de aanvragen die krachtens dit decreet worden verricht of de
dossiers die op grond van dit decreet worden samengesteld.
In gevallen waarin dit decreet een aangetekend schrijven of een afgifte tegen ontvangstbewijs
vereist, kan de Vlaamse Regering tevens een beveiligde zending, vermeld in §1, 11°, c),
toelaten.”.
HOOFDSTUK 2. Afschaffing jaarverslag en -programma. Voortgangsbewaking
planningsprocessen

Art. 3. In titel I van hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen door wat
volgt :
“Hoofdstuk II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen”.
Art. 4. Artikel 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, wordt vervangen
door wat volgt :
“Art. 6. De bij het Vlaams Parlement in te dienen beleidsbrieven over het beleidsveld ruimtelijke
ordening omvatten onder andere :
1°
objectieven betreffende de opstart en behandeling van gewestelijke planningsprocessen in het
betrokken kalenderjaar ;
2°
globale objectieven betreffende de opstart en behandeling van provinciale en gemeentelijke
planningsprocessen in het betrokken kalenderjaar ;
3°
een rapportering omtrent de voortgang van planningsprocessen en de uitvoering van het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, telkens op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen met betrekking tot het aanleveren van provinciale en
gemeentelijke gegevens in het kader van de rapporteringsplichten, vermeld in het eerste lid, 2° en 3°.
Deze gegevens worden eerst aan de Vlaamse Regering overgemaakt nadat de provincieraad,
respectievelijk de gemeenteraad van deze gegevens akte hebben genomen.”.
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HOOFDSTUK 3. Afstemming op terminologie Provinciedecreet
Art. 5. In artikel 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 76, en 187 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 21 november
2003, 22 april 2005, 10 maart 2006 en 9 maart 2007, worden de woorden “bestendige deputatie”
telkens vervangen door het woord “deputatie”.
HOOFDSTUK 4. Deontologische regeling en evenwichtige vertegenwoordiging binnen
VLACORO, PROCORO en GECORO
Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 10 maart 2006, worden een
§4bis en een §4ter ingevoegd, die luiden als volgt :
“§4bis. Het is voor een lid van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening verboden deel te nemen
aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft,
hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten
tot en met de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Voor de toepassing van het eerste lid worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten
gelijkgesteld.
§4ter. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesorgaan, onderworpen aan het
decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en
mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid.”.
Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 21 november 2003 en 10
maart 2006, worden een §4bis en een §4ter ingevoegd, die luiden als volgt :
“§4bis. Het is voor een lid van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening verboden deel te
nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang
heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of
aanverwanten tot en met de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Voor de toepassing van het eerste lid worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten
gelijkgesteld.
§4ter. De regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld in
artikel 193, §2, van het Provinciedecreet van 9 december 2005, zijn van overeenkomstige toepassing
op de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.”.
Art. 8. In artikel 9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 21 november
2003 en 10 maart 2006, worden een §4bis en een §4ter ingevoegd, die luiden als volgt :
“§4bis. Het is voor een lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verboden deel te
nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang
heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of
aanverwanten tot en met de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Voor de toepassing van het eerste lid worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten
gelijkgesteld.
§4ter. De regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld in
artikel 200, §2, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn van overeenkomstige toepassing op de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.”.
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Art. 9. In titel I, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet wordt afdeling 4, bestaande uit artikel 9bis,
ingevoegd bij decreet van 4 juni 2003, vervangen door wat volgt :
“Afdeling 4. Algemene bepaling
Art. 9bis. De Vlaamse Regering stelt een deontologische code vast. Deze omvat het geheel van
beginselen, gedragsregels en richtlijnen die de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat.”.
HOOFDSTUK 5. Gezamenlijke gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
Art. 10.
Artikel 15, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 21 november 2003,
wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :
“Twee of meer gemeenten kunnen een stichting of een interlokale vereniging oprichten waarvan het doel
gelegen is in de aanstelling en het loopbaanbeheer van één of meer gezamenlijke stedenbouwkundige
ambtenaren. Ten minste wordt een voltijdse opdracht ingericht. De gezamenlijke stedenbouwkundige
ambtenaren zijn onderworpen aan dezelfde geldelijke en administratieve rechtspositieregelingen als
diegene die van toepassing zijn op de personeelsleden van de gemeente waar de zetel van de stichting
of de interlokale vereniging gevestigd is.”.
HOOFDSTUK 6. Aanstellingsvoorwaarden gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
Art. 11.

In artikel 16 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :

1°

de woorden “hebben betrekking op opleiding, beroepservaring en andere vereisten die verband
houden met de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, en” worden geschrapt ;

2°

er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt :
“Als aanstellingsvoorwaarde geldt een studiebewijs, een bewijs van bekwaamheid, vermeld in
artikel 38 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, de competenties
verworven door activiteiten die het personeelslid uitoefent of heeft uitgeoefend, en/of specifieke
vereisten die verband houden met de ruimtelijke ordening.”.
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TITEL II. PLANOLOGIE
HOOFDSTUK 1. Gezamenlijke opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
Art. 12.
In artikel 18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, wordt
tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
“Aangrenzende gemeenten kunnen voor de totaliteit van hun grondgebieden een gezamenlijk ruimtelijk
structuurplan opmaken, met structuurbepalende elementen en taakstellingen van zowel
gemeentegrensoverstijgend als gemeentelijk niveau. Voor de toepassing van dit decreet wordt het
gezamenlijk ruimtelijk structuurplan echter geacht te bestaan uit afzonderlijke gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen per gemeentelijk grondgebied, onverminderd artikel 193, §2.”.
HOOFDSTUK 2. Afstemming ruimtelijke structuurplannen – grond- en pandenbeleidsplannen
Art. 13.
In artikel 19 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 21
november 2003 en 10 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

een §4bis wordt ingevoegd, die luidt als volgt :
“§4bis. Het actieprogramma van het Grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen, vermeld in
artikel 2.2.1, §2, 3°, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid, wordt
geïntegreerd in het bindend en het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen, uiterlijk op het ogenblik van de voorlopige vaststelling van dat structuurplan.
Provincie- en gemeenteraden kunnen in hun ruimtelijke structuurplannen de beleidskeuzen
vastleggen met betrekking tot de door de lokale besturen behartigde aspecten van het grond- en
pandenbeleid.” ;

2°

in §6 worden de woorden “de werken en handelingen, bedoeld in artikelen 99 en 101”
vervangen door de woorden “vergunningsaanvragen” en worden de woorden “, bedoeld in
artikel 135” geschrapt.

HOOFDSTUK 3. Opstart openbaar onderzoek bij ruimtelijke structuurplannen. Betrokkenheid
SERV en MiNa-raad bij Vlaamse ruimtelijke structuurplanning
Art. 14.
In artikel 20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 26 april 2000 en 10
maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in §3 wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
“Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste kalenderdag na deze waarop de
aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Deze termijn is een termijn van
orde.” ;

2°

aan §7 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
kunnen eveneens, binnen de termijnregeling, vermeld in het eerste lid, een standpunt uitbrengen
over het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.”.

Pagina 6

26 juni 2008

Art. 15.
In artikel 27, §1, van hetzelfde decreet, wordt tussen het tweede en het derde lid een
nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
“Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste kalenderdag na deze waarop de aankondiging
ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Deze termijn is een termijn van orde.”.
Art. 16.
In artikel 33, §3, van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede en het derde lid een
nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
“Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste kalenderdag na deze waarop de aankondiging
ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Deze termijn is een termijn van orde.”.
HOOFDSTUK 4.Verfijning planologisch subsidiariteitsbeginsel
Art. 17.
Aan artikel 37 van hetzelfde decreet, waarvan de huidige tekst §1 zal vormen, wordt
een §2 toegevoegd, die luidt als volgt :
“§2. Een planningsniveau kan met instemming van alle op grond van de ruimtelijke structuurplanning
bevoegde planningsniveaus een planningsinitiatief nemen voor de totaliteit van een bepaald gebied, ook
al beschikt het daartoe niet over de noodzakelijke planningsbevoegdheden.
De instemming, vermeld in het eerste lid, wordt verleend door de Vlaamse Regering, de deputatie,
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. Zij wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op of
naar aanleiding van de plenaire vergadering.
De instemming houdt in dat aan het initiërende planningsniveau de nodige planningsbevoegdheden
worden gedelegeerd.
Bij het verlenen van de instemming kunnen de planningsniveaus afspraken maken over de verdeling van
financiële lasten of opbrengsten ten gevolge van de planschadevergoeding of de planbatenheffing die
in voorkomend geval uit het ruimtelijk uitvoeringsplan zal ontstaan. In voorkomend geval kan daarbij
worden afgeweken van artikel 91, §3, 2° tot en met 4°.
De delegatie vervalt, eens het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief is vastgesteld.
De principieel bevoegde planningsniveaus kunnen het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan
later geheel of gedeeltelijk vervangen binnen hun eigen planningsbevoegdheden. In voorkomend geval
wordt daarbij het beginsel dat lagere ruimtelijke uitvoeringsplannen niet mogen afwijken van hogere
uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 44, §2, tweede lid, en artikel 48, §3, buiten toepassing gelaten.”.
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HOOFDSTUK 5. Inhoud ruimtelijke uitvoeringsplannen
Art. 18.
In artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 21 november 2003,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in §1, eerste lid, wordt aan punt 2° een zinsnede toegevoegd, die luidt als volgt :
“, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet van (…)
betreffende het grond- en pandenbeleid ;” ;

2°

in §1, eerste lid, wordt punt 6° vervangen door wat volgt :
“6°

3°

aan §1, eerste lid, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
“7°

4°

in voorkomend geval, en voor zover geen toepassing wordt gemaakt van artikel 39bis,
tweede lid, een overzicht van de conclusies van :
a)
het planmilieueffectenrapport,
b)
de passende beoordeling,
c)
het ruimtelijk veiligheidsrapport,
d)
andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten ;”;

in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, vermeld in artikel 84, een planbatenheffing, vermeld in artikel
87, of een bestemmingswijzigingscompensatie, vermeld in boek 5, titel 2, van het decreet
van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.” ;

in §1 wordt tussen het eerste en het tweede lid twee nieuwe leden ingevoegd, die luiden als
volgt :
“In voorkomend geval wordt de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, §4, eerste lid, 2°, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid opgenomen in een
toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Alle aangelegenheden die krachtens artikel 54 geregeld kunnen worden in stedenbouwkundige
verordeningen, kunnen het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundig voorschrift van een
ruimtelijk uitvoeringsplan.”.
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HOOFDSTUK 6. Categorieën van gebiedsaanduiding
Art. 19.
Artikel 39, §2, van hetzelfde decreet, opgeheven bij decreet van 22 april 2005,
wordt opnieuw opgenomen in volgende lezing :
“§2. Een gebiedsbestemming in een ruimtelijk uitvoeringsplan sorteert te allen tijde onder een categorie
of een subcategorie van gebiedsaanduiding.
De categorieën van gebiedsaanduiding zijn de volgende :
1°
“wonen”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding :
a) “woongebied”, in hoofdzaak bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en
voorzieningen,
b) “gebied voor wonen en voor landbouw”, in hoofdzaak bestemd voor wonen, landbouw,
openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten en aan het wonen verwante
activiteiten ;
2°
“bedrijvigheid”, in hoofdzaak bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren ;
3°
“recreatie”, in hoofdzaak bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie ;
4°
“landbouw”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding :
a) “agrarisch gebied”, in hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw,
b) “agrarische bedrijvenzone”, in hoofdzaak bestemd voor de inplanting van agrarische
bedrijven, in het bijzonder glastuinbouw,
c) “bouwvrij agrarisch gebied”, in hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw, met dien
verstande dat het oprichten van gebouwen niet is toegelaten ;
5°
“bos”, in hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het
bos ;
6°
“overig groen”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding :
a) “gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw
en recreatie nevengeschikte functies zijn,
b) “parkgebied”, in hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling
van een park of parken ;
7°
“reservaat en natuur”, in hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos ;
8°
“lijninfrastructuur”, in hoofdzaak bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur,
wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden ;
9°
“gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”, in hoofdzaak bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van
afvalwater ;
10° “ontginning en waterwinning”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van
gebiedsaaanduiding :
a) “gebied voor infrastructuur voor duurzame watervoorziening”, in hoofdzaak bestemd voor
infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening,
b) “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”, in hoofdzaak bestemd voor de
ontginning van delfstoffen,
c) “gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen”, in hoofdzaak bestemd voor bedrijven
die oppervlaktedelfstoffen verwerken.
De Vlaamse Regering kan bijkomende subcategorieën van gebiedsaanduiding bepalen.”.
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HOOFDSTUK 7. Integratiespoor ruimtelijke uitvoeringsplanning – effectenrapportages
Art. 20.

In hetzelfde decreet wordt een artikel 39bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 39bis. De Vlaamse Regering kan de wijze bepalen waarop een bij of krachtens decreet
voorgeschreven effectenrapportage geïntegreerd wordt in het planningsproces van ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Regering kan tevens de wijze bepalen waarop de inhoud van effectenrapporten opgenomen
wordt in ruimtelijke uitvoeringsplannen.”.
HOOFDSTUK 8. Opstart openbaar onderzoek bij ruimteliike uitvoeringsplannen
Art. 21.
Aan artikel 42, §3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 november
2003, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste kalenderdag na deze waarop de aankondiging
ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Deze termijn is een termijn van orde.”.
Art. 22.
Aan artikel 45, §3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 november
2003, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste kalenderdag na deze waarop de aankondiging
ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Deze termijn is een termijn van orde.”.
Art. 23.
In artikel 49, §3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 november
2003, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste kalenderdag na deze waarop de aankondiging
ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Deze termijn is een termijn van orde.”.
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HOOFDSTUK 9. Opmaak en inhoud stedenbouwkundige verordeningen
Art. 24.

In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°

aan punt 2° van het eerste lid worden de woorden “, in het bijzonder door het bepalen van
maximale energetische prestaties voor geografisch afgebakende gebieden” toegevoegd ;

2°

aan punt 3° van het eerste lid worden de woorden “, evenals het ruimtelijk waarborgen van
een adequate mobiliteit” toegevoegd ;

3°

in punt 7° van het eerste lid worden de woorden “de personen met verminderde
beweeglijkheid” vervangen door de woorden “personen met een functiebeperking” ;

4°

aan punt 9° van het eerste lid worden de woorden “en het waarborgen van een adequate
waterhuishouding” toegevoegd ;

5°

aan punt 11° van het eerste lid worden de woorden “rekening houdend met artikel 93.4 en
93.5” toegevoegd ;

6°

aan het eerste lid wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :
“12° de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen aan de behoeften
van diverse maatschappelijke groepen op grond van de grootte van de kavels, respectievelijk de
typologie, de kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de lokalenindeling van de daarop op
te richten woningen of op te stellen vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen
worden gebruikt.” ;

7°

er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“De Vlaamse Regering organiseert omtrent een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige
verordening een plenaire vergadering met overeenkomstige toepassing van artikel 41, §1,
tweede, derde, vierde, en zesde lid.”.

Art. 25.
In artikel 55, §2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 21
november 2003, worden de woorden “artikel 105, §1” vervangen door de woorden “artikel 95.1,
§1, eerste tot en met derde lid”.
HOOFDSTUK 10. Termijn uitoefening voorkooprecht
Art. 26.
In artikel 63, achtste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden “termijn van vijf
jaar” vervangen door de woorden “termijn van acht jaar”.
HOOFDSTUK 11. Aanpassing onteigeningsprocedure
Art. 27.
In artikel 70, §2, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden “voor het
opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan, met uitzondering van de adviezen van de Vlaamse
regering, het college van burgemeesters en schepenen van buurgemeenten en de deputatie zoals
vastgesteld in artikel 42, §4, derde en vierde lid, artikel 45, §4, derde, vierde en vijfde lid, artikel 49,
§4, tweede, derde en vierde lid” vervangen door de woorden “voor onteigeningen ten algemenen
nutte inzake gewestelijke aangelegenheden”.
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HOOFDSTUK 12. Afschaffing afzonderlijke ruil- en herverkavelingsplannen
Art. 28.
In artikel 75, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 10
maart 2006, worden de woorden “de uitvoering van een grond- en pandenbeleid,” en de woorden
“als vermeld in artikel 78” geschrapt.
Art. 29.
In titel 2 van hetzelfde decreet wordt hoofdstuk VII, bestaande uit artikel 78 tot en
met 83, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, opgeheven.
HOOFDSTUK 13. Diverse regelingen inzake planschade
Art. 30.
Aan artikel 84, §4, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006,
wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt :
“10° wanneer het perceel in aanmerking komt voor een compensatie, vermeld in boek 5, titel 2 of titel
3, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.”.
Art. 31.

In artikel 85 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :

1°

in §1, zevende lid, wordt tussen de eerste en de tweede zin volgende zin toegevoegd : “Deze
vijfjarentermijn wordt opgeschort gedurende vijf jaar, in het geval, vermeld in §4, 1°, tenzij de
onteigeningsbeslissing eerder zou vervallen of eerder zou worden herroepen.” ;

2°

in §2, tweede lid, worden de woorden “artikel 87 tot en met 90” vervangen door de woorden
“artikel 87 tot en met 91bis”.

Art. 32.
In artikel 86, §1, van hetzelfde decreet, worden de woorden “de rechtbanken van
eerste aanleg” vervangen door de woorden “de vredegerechten, onverminderd artikel 568 van het
Gerechtelijk Wetboek”.
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HOOFDSTUK 14. Operationalisering planbatenheffing
Art. 33.
In titel II, hoofdstuk VIII van hetzelfde decreet, wordt afdeling 2, bestaande uit artikel
87 tot en met 91, en gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 19 juli
2002 en 21 november 2003, vervangen door wat volgt :
“Afdeling 2. Planbatenheffing
Onderafdeling 1. Grondslag, heffingsplicht en vrijstellingen
Art. 87. Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer op een perceel één van de hiernavolgende
bestemmingswijzigingen wordt doorgevoerd op basis van een in werking getreden ruimtelijk
uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg :
1°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”,
“overig groen” of “reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “wonen” valt ;
2°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“landbouw” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt ;
3°
de bestemmingswijziging van :
a)
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt, naar een zone
die onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt,
b)
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“wonen” valt,
c)
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt, naar een
zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt ;
4°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”,
“overig groen” of “reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt ;
5°
de bestemmingswijziging van :
a)
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “landbouw” valt, naar een zone
die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt,
b)
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt, naar een zone
die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt,
c)
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“bedrijvigheid” valt ;
6°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” valt, naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” valt ;
7°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”,
“overig groen” of “reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” valt ;
8°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“landbouw” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt ;
9°
de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”,
“overig groen” of “reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “landbouw” valt ;
10° de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”,
“overig groen”, “reservaat en natuur” of “landbouw” valt, naar een zone die onder de
subcategorie van gebiedsaanduiding “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen” valt.
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Art. 87.1. Heffingsplichtig is diegene die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het betrokken
ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg een geheel dan wel gedeeltelijk eigendomsrecht
of bloot eigendomsrecht kan laten gelden. Indien er meerdere eigenaars zijn, zijn zij hoofdelijk
gehouden voor de gehele planbatenheffing.
De heffingsplicht gaat over op de natuurlijke of rechtspersoon waaraan het eigendomsrecht of bloot
eigendomsrecht, vermeld in het eerste lid, kosteloos of ingevolge erfopvolging of testament wordt
overgedragen. In het geval van een aanwijzende akte van verdeling wordt de heffingplicht a rato tussen
de uit onverdeeldheid getreden personen verdeeld.
Art. 87.2. Er is geen planbatenheffing verschuldigd in volgende gevallen :
1°
wanneer voor het perceel een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel een bijzonder plan van aanleg,
in werking treedt om te voldoen aan een verplichting tot planschadevergoeding ;
2°
wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemde, hoofdzakelijk
vergunde en niet-verkrotte woning in de zin van artikel 109 gevestigd is, een voor wonen
geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan ;
3°
wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund
en niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 109 gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende
bestemming krijgt ten gevolge van het plan ;
4°
wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde
en niet-verkrotte gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten gelegen of
gevestigd zijn, een voor deze activiteiten geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan.
De vrijstellingen, vermeld in het eerste lid, 2°, gelden in voorkomend geval eveneens ten aanzien van
een perceel dat paalt aan het perceel waarop de woning gelegen is, voor zover het toebehoort aan
dezelfde eigenaar en met dat woningperceel één ononderbroken ruimtelijk geheel vormt. Deze
bijkomende vrijstelling is beperkt tot het perceelsgedeelte dat de 1.500 m² niet overschrijdt.
Art. 87.3. Worden van planbatenheffing vrijgesteld en geven gebeurlijk aanleiding tot een teruggave
van de heffing, de geregistreerde percelen die worden onteigend of overgedragen in der minne ten
algemenen nutte, voor zover voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden :
1°
er wordt overeenkomstig artikel 72, §1, eerste lid, geen rekening gehouden met de
waardevermeerdering die voortvloeit uit de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan
wel het bijzonder plan van aanleg ;
2°
de onteigening, respectievelijk de overdracht in der minne ten algemenen nutte, gebeurt ten laste
van de heffingsplichtige en niet ten aanzien van een derde-verkrijger.
Wanneer de onteigenende overheid of de overheid die wenst over te gaan tot verwerving in der minne
ten algemenen nutte de intentie tot onteigening of verwerving herroept, of wanneer niet is voldaan aan
de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, is de planbatenheffing alsnog verschuldigd.
Art. 87.4. Artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales is niet van
toepassing op de ingevolge deze afdeling verschuldigde sommen, interesten, administratieve geldboeten
en kosten.
Art. 87.5. De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regelen en controlemaatregelen bepalen voor
de toepassing van deze onderafdeling.
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Onderafdeling 2. Bedrag
Art. 88.
De planbatenheffing wordt berekend uitgaande van de vermoede meerwaarde van een
perceel ten gevolge van de bestemmingswijziging en op basis van de bij het kadaster gekende
oppervlakte.
De vermoede meerwaarde van een perceel wordt berekend overeenkomstig volgende tabel :
Aard van de bestemmingswijziging

Bedrag van de vermoede meerwaarde per m²

Wijziging als vermeld in art. 87, 1°

74,65 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 2°

53,20 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 3°

57,05 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 4°

60,50 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 5°

42,90 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 6°

21,45 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 7°

30,00 euro

Wijziging als vermeld in art. 87, 8°

19,75 euro

De Vlaamse Regering stelt uiterlijk op 20 februari 2009 een voorstel vast voor de berekening van de
vermoede meerwaarde van de bestemmingswijzigingen, vermeld in artikel 87, 9° en 10°. Wat de
bestemmingswijzigingen, vermeld in artikel 87, 9°, betreft, brengt de Vlaamse Regering inzonderheid
de samenstelling van de bodem in rekening. Met betrekking tot de bestemmingswijzigingen, vermeld in
artikel 87, 10°, houdt zij in het bijzonder rekening met de tijdelijkheid van de wijziging naar een gebied
voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, de aard van de nabestemming en de mogelijkheden op het
vlak van de economische valorisering van de nabestemming. Het regeringsvoorstel wordt uitgewerkt op
grond van wetenschappelijk onderzoek. Bij het voorstel wordt een toelichting gevoegd, waarin de
overeenstemming van het voorstel met het gelijkheidsbeginsel, betrokken op fiscale aangelegenheden,
aangetoond wordt. Het regeringsvoorstel heeft eerst gevolg indien het door de decreetgever is
bekrachtigd binnen zestig kalenderdagen nadat het voorstel aan het Vlaams Parlement is voorgelegd.
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Art. 88.1. Voor de berekening van de planbatenheffing wordt het bedrag van de vermoede
meerwaarde van een perceel verdeeld in schijven, die elk onderworpen worden aan een specifiek
heffingspercentage.
Deze berekening gebeurt aan de hand van volgende tabel :
Gedeelte van de vermoede Percentage toepasselijk op het Totale bedrag van de heffing
meerwaarde
overeenstemmend gedeelte
over het voorgaand gedeelte
van 0,01 tot en met 12.500 EUR 1 t.h.
/
van 12.500 tot en met 25.000
EUR
van 25.000 tot en met 50.000
EUR
van 50.000 tot en met 100.000
EUR
van 100.000 tot en met
150.000 EUR
van 150.000 tot en met
200.000 EUR
van 200.000 tot en met
250.000 EUR
van 250.000 tot en met
500.000 EUR
boven de 500.000 EUR

2 t.h.

125 EUR

3 t.h.

375 EUR

5 t.h.

1.125 EUR

8 t.h.

3.625 EUR

14 t.h.

7.625 EUR

18 t.h.

14.625 EUR

24 t.h.

23.625 EUR

30 t.h.

83.625 EUR

Art. 88.2. Het bedrag van de verschuldigde planbatenheffing, als bepaald overeenkomstig artikel 88
en 88.1, wordt geactualiseerd door dit te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex voor de
kalendermaand volgend op de dag van de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het
bijzonder plan van aanleg, en te delen door de gezondheidsindex voor de kalendermaand die volgt op
de inwerkingtreding van het decreet waarin het toepasselijke bedrag van de vermoede meerwaarde per
vierkante meter, vermeld in artikel 88, voor het laatst werd vastgesteld of aangepast.
Voor de eerste toepassing van het eerste lid geldt de gezondheidsindex voor 1 juni 2000 als noemer
van de indexeringsbreuk.
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Onderafdeling 3. Inkohiering
Art. 89. De belastingschuld wordt eisbaar gemaakt door middel van kohieren die worden vastgesteld op
basis van door het departement of het agentschap aangeleverde gegevens en die ten minste volgende
elementen omvatten :
1°
een verwijzing naar de bepalingen van deze afdeling ;
2°
de grondslag van de heffing en een verwijzing naar het ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder
plan van aanleg dat de bestemmingswijziging omvat die geldt als grondslag van de
planbatenheffing ;
3°
de identiteit van de heffingsplichtige ;
4°
het te betalen bedrag ;
5°
het artikelnummer ;
6°
de datum van uitvoerbaarverklaring.
De kohieren worden door de daartoe door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaar uitvoerbaar
verklaard, uiterlijk op 31 december van het jaar, volgend op het kalenderjaar van de inwerkingtreding
van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg dat de bestemmingswijziging omvat
die geldt als grondslag van de planbatenheffing.
De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen omtrent de inhoud en de vormgeving van de
kohieren.
Art. 89.1. §1. De inkohieringstermijn wordt in voorkomend geval opgeschort :
1°
gedurende de periode waarbinnen het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg
geschorst is door de Raad van State ;
2°
gedurende de periode vanaf de betekening, aan de ambtenaar belast met het invorderen van de
planbatenheffing, van de intentie om onder de voorwaarden, vermeld in artikel 87.3, te
onteigenen of te verwerven in der minne ten algemenen nutte, tot en met de dag van de
beslissing tot herroeping van deze intentie ;
3°
gedurende de periode waarbinnen het perceel niet bebouwd kan worden ten gevolge van
redenen eigen aan het perceel ;
4°
gedurende de periode waarbinnen het perceel niet bebouwd kan worden ten gevolge van een
erfdienstbaarheid van openbaar nut.
Aan elkaar gesloten percelen die tot dezelfde eigenaar behoren, worden voor de toepassing van het
eerste lid, 3°, beschouwd als één geheel.
§2. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen betreffende de mededeling van de redenen, de
aanvang en de beëindiging van de opschorting, vermeld in §1, aan de ambtenaar belast met het
invorderen van de planbatenheffing.
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Onderafdeling 4. Invordering en bezwaren
Art. 90.
§1. Het aanslagbiljet dat wordt verstuurd naar de heffingsplichtige, bevat de gegevens,
vermeld in het kohier, alsook :
1°
het aanslagjaar waarvoor de planbatenheffing verschuldigd is, zijnde het jaar van inkohiering ;
2°
desgevallend de redenen voor en de periodes van schorsing van de inkohieringstermijn ;
3°
de verzendingsdatum ;
4°
de berekeningswijze van het bedrag van de planbatenheffing ;
5°
de berekeningswijze van de betalingstermijn ;
6°
de termijn waarbinnen de heffingsplichtige bezwaar kan indienen, de benaming en het adres van
de instantie die bevoegd is om deze te ontvangen en de formaliteiten die daarbij moeten worden
nageleefd.
§2. De planbatenheffing wordt betaald :
1°
ofwel bij overdracht ten bezwarende titel van enig zakelijk recht met betrekking tot het perceel,
in welk geval de instrumenterende ambtenaar zo mogelijk het bedrag van de heffing inhoudt op
de voor de overdracht betaalde prijs ;
2°
ofwel binnen een termijn van zes maanden na het verlenen, in laatste administratieve aanleg,
van :
a)
een stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 93, 1°, voor zover :
1) voor het verrichten van de betrokken bouwwerken de medewerking van een architect
vereist is,
2) de vergunning vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het
bijzonder plan van aanleg niet kon worden verleend,
b)
een verkavelingsvergunning.
Indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van
verschillende fasen van een bouw- of verkavelingsproject, wordt de planbatenheffing gefaseerd
betaald. Binnen een termijn van zes maanden na de aanvang van elke fase wordt de heffing betaald die
verschuldigd is naar aanleiding van de bestemmingswijziging van de in die fase te bewerken of te
verkavelen percelen. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen voor de toepassing van deze
gefaseerde betaalwijze.
Indien een rechtshandeling, vermeld in het eerste lid, plaatsvond vóór de verzending van het
aanslagbiljet, moet de planbatenheffing betaald worden binnen een termijn van zes maanden na de
verzending van het aanslagbiljet.
§3. Een bonificatie wordt verleend aan de heffingsplichtige die de planbatenheffing betaalt binnen het
jaar na de datum waarop het aanslagbiljet is verstuurd, zonder dat in die periode reeds sprake is van
één van de verrichtingen, vermeld in §2, eerste lid.
Bij de actualisering van de verschuldigde planbatenheffing wordt in dat geval, in afwijking van artikel
88.2, de gezondheidsindex van februari 2009 als noemer van de indexeringsbreuk toegepast.
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Art. 90.1. §1. De heffingsplichtige kan bij de Vlaamse Belastingdienst een gemotiveerd bezwaar
indienen tegen een aanslag. Hij voegt bij het bezwaarschrift de nodige bewijskrachtige stukken om zijn
bezwaren te staven.
Het bezwaar wordt op straffe van verval ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de
betekening van het aanslagbiljet.
§2. De Vlaamse Belastingdienst bezorgt aan de heffingsplichtige een ontvangstmelding die de datum
van ontvangst van het bezwaar vermeldt.
§3. De Vlaamse Belastingdienst kan de heffingsplichtige verzoeken alle stukken voor te leggen of te
verstrekken die nuttig kunnen zijn om over het bezwaar te beslissen.
§4. De beslissing van de Vlaamse Belastingdienst wordt aangetekend aan de heffingsplichtige bezorgd.
§5. Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling van de planbatenheffing niet
op. Het indienen van een bezwaarschrift schort evenmin het lopen van de nalatigheidsintresten op.
§6. De Vlaamse Belastingdienst sluit met het departement een protocol over de advisering over de
ruimtelijke aspecten van ingediende bezwaren.
De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regelen bepalen betreffende de indiening en behandeling
van het bezwaar.
Onderafdeling 5. Toewijzing en aanwending van de opbrengsten
Art. 91. §1. Er wordt een Planbatenfonds opgericht, hierna het Fonds te noemen. Het Fonds is een
begrotingsfonds in de zin van artikel 45 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het
koninklijk besluit van 17 juli 1991. Het Fonds wordt beheerd door de Vlaamse Regering.
§2. Aan het Fonds worden rechtstreeks volgende inkomsten toegewezen :
1°
de inkomsten van de planbatenheffing ;
2°
alle andere middelen die worden toegewezen bij of krachtens wettelijke, decretale of
conventionele bepalingen.
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§3. Onverminderd artikel 37, §2, vierde lid, worden uitgaven ten laste van het Fonds aangerekend als
volgt :
1°
er worden inningskosten voorafgenomen overeenkomstig een door de Vlaamse Regering
vastgestelde methodiek ;
2°
de inkomsten die voortkomen uit een gewestelijke bestemmingswijziging naar een zone die onder
de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt, worden gestort in het Rubiconfonds,
vermeld in artikel 28 van het decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding
van de aanpassing van de begroting 2003 ;
3°
de inkomsten die voortkomen uit een provinciale of gemeentelijke bestemmingswijziging naar een
zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt, worden doorgestort
naar de betrokken provincie, respectievelijk gemeente, ter benutting binnen het lokale ruimtelijke
beleid, zoals in het bijzonder de verwezenlijking van de ontvoogdingsvoorwaarden, vermeld in
artikel 193, §1, de aanwending van het instrument “planologische ruil”, en het voldoen van
planschadevergoedingen ;
4°
de overblijvende middelen worden gestort op een rekening van het grondfonds, vermeld in
artikel 144, en aangewend voor activeringsprojecten, vermeld in het decreet van (…)
betreffende het grond- en pandenbeleid, met dien verstande dat de door de erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen betaalde heffingen te allen tijde worden ingezet voor strategische
projecten voor een doelgroepengericht woonbeleid.
Voor de toepassing van het eerste lid, 3°, wordt onder “planologische ruil” verstaan : de omwisseling
van gebiedsbestemmingen vanuit een samenhangende visie op de duurzame ruimtelijke ordening van het
volledige plangebied.
Onderafdeling 6. Overige bepalingen
Sectie 1. Suppletieve toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
Art. 91bis. Onverminderd de uitzonderingen gesteld bij of krachtens dit decreet, zijn de bepalingen van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder deze met betrekking tot de inning en
invordering, de nalatigheids- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke
hypotheek, de verjaring en de vestiging van de belastingen, zoals ze van toepassing zijn voor de
onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest, doch met uitzondering van titel VII, hoofdstuk VIII,
afdeling IVbis, van toepassing op de planbatenheffing.
Sectie 2. Evaluatie
Art. 91bis.1. De Vlaamse Regering werkt een evaluatiemechanisme uit dat toelaat om de effectiviteit
van de planbatenregeling op te volgen en om het adequaat karakter van de tariefregeling te bewaken.
Een eerste globaal evaluatierapport is uiterlijk op 31 december 2011 voorhanden. Het wordt ter
informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement.”.
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TITEL III. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE SOMMIGE GROOTSCHALIGE STEDENBOUWKUNDIGE
PROJECTEN
Art. 34.
In hetzelfde decreet wordt een nieuwe titel IIbis, bestaande uit artikel 91ter tot en met
91septies.1, ingevoegd, die luidt als volgt :
“Titel IIbis. Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten
Hoofdstuk I. Ruimtelijke projecten van gewestelijk en strategisch belang
Afdeling 1. Criteria
Art. 91ter. §1. De Vlaamse Regering kan het Vlaams Parlement verzoeken om te verklaren dat een
ruimtelijk project van gewestelijk en strategisch belang is.
Zij staaft daartoe in het verzoek dat voldaan is aan alle hiernavolgende vereisten :
1°
het ruimtelijk project is onontbeerlijk voor de dringend noodzakelijke verwezenlijking van een
doelstelling van gewestelijk algemeen nut die kadert binnen één van de economische, sociale en
culturele rechten, vermeld in artikel 23 en 24 van de Grondwet ;
2°
de doelstelling van algemeen nut kan niet via een andere weg worden gerealiseerd, of slechts
door middel van alternatieven die een manifeste sociale, economische, financiële, ruimtelijke of
milieugebonden meerkost impliceren ;
3°
het ruimtelijk project genereert kwalitatief hoogwaardige infrastructurele capaciteit en draagt bij
tot de versteviging van de economische, sociale of culturele concurrentiepositie van de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ;
4°
het ruimtelijk project heeft een ongebruikelijk grote rechtstreekse en onrechtstreekse socioeconomische en ruimtelijke impact ;
5°
het ruimtelijk project noopt tot ongebruikelijke investeringen en inspanningen op het vlak van
ontwikkeling en beheer.
Indien zij gebruik wenst te maken van de geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure, vermeld in
afdeling 3, onderbouwt zij daarenboven waarom het project bij de opmaak of de laatste algehele
herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen niet voorzienbaar was.
§2. Het Vlaams Parlement beslist over het verzoek binnen een termijn van zestig kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van ontvangst van het verzoek. Deze zestigdagentermijn wordt geschorst tijdens
de periode vanaf 1 juli tot en met 31 augustus van het betrokken kalenderjaar.
Indien het Vlaams Parlement geen beslissing neemt binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt het
verzoek geacht te zijn afgewezen.
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Afdeling 2. Administratiefrechtelijke faciliteiten
Art. 91quater. §1. De Vlaamse Regering kan ten behoeve van goedkeuringen, machtigingen,
vergunningen, subsidies en andere steunmaatregelen voor handelingen en verrichtingen in het kader van
een ruimtelijk project van gewestelijk en strategisch belang afwijken van de inhoud en de vormgeving
van het aanvraagdossier, de chronologie van de aanvraagprocedure en de duur van de
behandeltermijnen, vastgesteld bij of krachtens dit decreet of de hiernavolgende decreten :
1°
het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
2°
het decreet van 28 juli 1985 betreffende de milieuvergunning ;
3°
het bosdecreet van 13 juni 1990 ;
4°
het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium ;
5°
het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering ;
6°
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ;
7°
het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ;
8°
het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg ;
9°
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ;
10° het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid ;
11° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid ;
12° het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en
houdende wijziging van diverse bepalingen ;
13° het decreet van 11 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
De Vlaamse Regering kan aan de afwijkingen, vermeld in het eerste lid, voorwaarden verbinden.
De afwijkingen en de eventuele daaraan verbonden voorwaarden worden opgenomen in een door de
Vlaamse Regering vastgestelde lijst, die aan het Vlaams Parlement wordt bezorgd. Indien in de lijst
afwijkingen op wetskrachtige bepalingen zijn opgenomen, hebben deze eerst gevolg indien zij door de
decreetgever zijn bekrachtigd binnen zestig kalenderdagen nadat de lijst aan het Vlaams Parlement is
voorgelegd. Deze zestigdagentermijn wordt geschorst tijdens de periode vanaf 1 juli tot en met 31
augustus van het betrokken kalenderjaar.
§2. De afwijkingsregeling, vermeld in §1, kan nimmer worden aangewend om vrijstelling te verlenen
van de materiële verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de decreten, vermeld in §1, eerste
lid.
§3. De Vlaamse Regering kan nimmer afwijkingen verlenen op materiële of procedurele regelen die
noodzakelijk zijn om te voldoen aan internationaalrechtelijke of Europese verplichtingen.
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Afdeling 3. Geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure
Art. 91quinquies. §1. Indien de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat vorm geeft aan een
ruimtelijk project van gewestelijk en strategisch belang, noopt tot een herziening van het bindende en
desgevallend het richtinggevende gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, worden die
opmaak en die herziening onderworpen aan de hierna chronologisch opgenomen procedureregelen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vervangen deze procedureregelen de procedures, vermeld in titel II,
hoofdstuk I, afdeling 2, en hoofdstuk II, afdeling 2.
§2. De Vlaamse Regering beslist tot de opmaak van de voorontwerpen van de plannen.
Het verzoek, vermeld in artikel 91ter, §1, wordt uiterlijk naar aanleiding van deze beslissing tot
opmaak bij het Vlaams Parlement ingediend.
§3. De Vlaamse Regering organiseert omtrent de voorontwerpen een plenaire vergadering met :
1°
de deputaties van de bij het project betrokken provincies ;
2°
de colleges van burgemeester en schepenen van de bij het project betrokken gemeenten ;
3°
de door de Vlaamse Regering aangewezen gewestelijke diensten.
Bij de organisatie van de plenaire vergadering worden de voorschriften van artikel 41, §1, tweede tot
en met zesde lid, in acht genomen.
De Vlaamse Regering onderwerpt het voorontwerp van structuurplanaanpassing daarenboven aan het
advies van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en aan het daaropvolgende advies van de
strategische adviesraad,
§4. De Vlaamse Regering stelt de ontwerpen voorlopig vast, eens het gewestelijk en strategisch belang
van het project door het Vlaams Parlement bevestigd is.
Bij de voorlopige vaststelling wordt in voorkomend geval artikel 42, §1, tweede lid, in acht genomen.
De Vlaamse Regering bezorgt de voorlopig vastgestelde ontwerpen onverwijld aan het Vlaams
Parlement.
§5. De Vlaamse Regering onderwerpt de ontwerpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig de
regelen, vermeld in artikel 42, §2, §3 en §4, eerste en tweede lid.
Binnen de voor het openbaar onderzoek voorziene zestigdagentermijn wordt :
1°
het ontwerp van structuurplanaanpassing onderworpen aan de adviesregeling, vermeld in artikel
20, §5, derde en vierde lid, en aan de regeling, vermeld in artikel 20, §7 ;
2°
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de adviesregeling, vermeld in
artikel 42, §4, derde en vierde lid.
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§6. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen
en bezwaren. Zij brengt binnen een termijn van vijfenveertig kalenderdagen, ingaande de dag na deze
van het afsluiten van het openbaar onderzoek, een gemotiveerd advies uit bij de Vlaamse Regering. Zij
bezorgt het advies eveneens aan het Vlaams Parlement.
Indien het gemotiveerd advies niet wordt uitgebracht binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kan
aan deze verplichting tot het inwinnen van een advies bij de Vlaamse commissie voor ruimtelijke
ordening worden voorbijgegaan. In dat geval worden de voorhanden zijnde adviezen, opmerkingen en
bezwaren rechtstreeks door de Vlaamse Regering behandeld en beoordeeld.
§7. Uiterlijk de negentigste kalenderdag na deze van het afsluiten van het openbaar onderzoek stelt de
Vlaamse Regering de structuurplanaanpassing definitief vast. Zij neemt zo nodig terzelfdertijd een
principebeslissing over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan met het oog op de adviesinwinning bij
de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.
§8. Het bindend gedeelte van de structuurplanaanpassing is slechts uitvoerbaar indien het wordt
bekrachtigd door het Vlaams Parlement, uiterlijk op de honderdvijftigste kalenderdag na deze van het
afsluiten van het openbaar onderzoek.
§9. Eens het bindend gedeelte bekrachtigd is, stelt de Vlaamse Regering het ruimtelijk uitvoeringsplan
definitief vast, uiterlijk op de honderdvijftigste kalenderdag na deze van het afsluiten van het openbaar
onderzoek. Bij de definitieve vaststelling gelden de beginselen, vermeld in artikel 42, §6, tweede en
derde lid.
Indien het ruimtelijk uitvoeringsplan niet definitief is vastgesteld binnen de termijn, vermeld in het eerste
lid, vervalt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.
§10. De structuurplanaanpassing en het ruimtelijk uitvoeringsplan worden gezamenlijk bij uittreksel
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zij treden in werking op de datum van bekendmaking.
De informatieplichten van artikel 21, tweede lid, en artikel 43, derde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.
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Hoofdstuk II. Ruimtelijke projecten van groot lokaal en strategisch belang
Afdeling 1. Ruimtelijke projecten van groot provinciaal en strategisch belang
Art. 91sexies. §1. De deputatie kan de Vlaamse Regering verzoeken om te verklaren dat een ruimtelijk
project van groot provinciaal en strategisch belang is.
De deputatie onderbouwt in het kader van dit verzoek volgende elementen :
1°
het ruimtelijk project is onontbeerlijk voor de dringend noodzakelijke verwezenlijking van een
doelstelling van provinciaal algemeen nut die kadert binnen één van de economische, sociale en
culturele rechten, vermeld in artikel 23 en 24 van de Grondwet ;
2°
de doelstelling van algemeen nut kan niet via een andere weg worden gerealiseerd, of slechts
door middel van alternatieven die een manifeste sociale, economische, financiële, ruimtelijke of
milieugebonden meerkost impliceren ;
3°
het ruimtelijk project genereert kwalitatief hoogwaardige infrastructurele capaciteit en heeft een
duidelijk multiplicatoreffect op het economische, sociale of culturele potentieel van de provincie ;
4°
het ruimtelijk project heeft een ongebruikelijk grote rechtstreekse en onrechtstreekse socioeconomische en ruimtelijke impact ;
5°
het ruimtelijk project noopt tot ongebruikelijke investeringen en inspanningen op het vlak van
ontwikkeling en beheer.
De deputatie onderbouwt daarenboven waarom het project bij de opmaak of de laatste algehele
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan niet voorzienbaar was.
§2. De Vlaamse Regering beslist over het verzoek binnen een termijn van zestig kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van ontvangst van het verzoek.
Indien de Vlaamse Regering geen beslissing neemt binnen deze zestigdagentermijn, wordt het verzoek
geacht te zijn afgewezen.
Art. 91sexies.1. §1. Indien de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat vorm geeft aan een
ruimtelijk project van groot provinciaal en strategisch belang, noopt tot een herziening van het bindende
en desgevallend het richtinggevende gedeelte van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, worden die
opmaak en die herziening onderworpen aan de hierna chronologisch opgenomen procedureregelen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vervangen deze procedureregelen de procedures, vermeld in titel II,
hoofdstuk I, afdeling 3, en hoofdstuk II, afdeling 3.
§2. De provincieraad beslist tot de opmaak van de voorontwerpen van de plannen.
Het verzoek, vermeld in artikel 91sexies, §1, wordt uiterlijk naar aanleiding van deze beslissing tot
opmaak aan de Vlaamse Regering verstuurd.
§3. De deputatie organiseert omtrent de voorontwerpen een plenaire vergadering met :
1°
de gedelegeerde planologische ambtenaar ;
2°
de colleges van burgemeester en schepenen van de bij het project betrokken gemeenten ;
3°
de adviserende diensten, vermeld in artikel 44, §1, tweede lid ;
4°
de desgevallend in uitvoering van artikel 44, §1, tweede lid, aangewezen gewestelijke diensten.
Bij de organisatie van de plenaire vergadering worden de voorschriften van artikel 44, §1, tweede tot
en met zevende lid, in acht genomen.
De deputatie onderwerpt het voorontwerp van structuurplanaanpassing daarenboven aan het advies van
de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.

Pagina 25

26 juni 2008

§4. De deputatie stelt de ontwerpen voorlopig vast, eens het groot provinciaal en strategisch belang
van het project door de Vlaamse Regering bevestigd is.
Bij de voorlopige vaststelling wordt in voorkomend geval artikel 45, §1, derde lid, in acht genomen.
De deputatie bezorgt de voorlopig vastgestelde ontwerpen onverwijld aan de Vlaamse Regering.
§5. De deputatie onderwerpt de ontwerpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig de regelen,
vermeld in artikel 45, §2, §3 en §4, eerste en tweede lid.
Binnen de voor het openbaar onderzoek voorziene zestigdagentermijn wordt :
1°
het ontwerp van structuurplanaanpassing onderworpen aan de adviesregeling, vermeld in artikel
27, §3, derde en vierde lid ;
2°
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de adviesregeling, vermeld in
artikel 45, §4, derde tot en met vijfde lid.
§6. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen,
opmerkingen en bezwaren. Zij brengt binnen een termijn van vijfenveertig kalenderdagen, ingaande de
dag na deze van het afsluiten van het openbaar onderzoek, een gemotiveerd advies uit bij de deputatie.
Indien het gemotiveerd advies niet wordt uitgebracht binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kan
aan deze verplichting tot het inwinnen van een advies bij de provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening worden voorbijgegaan. In dat geval worden de voorhanden zijnde adviezen, opmerkingen en
bezwaren rechtstreeks door de deputatie behandeld en beoordeeld.
§7. Uiterlijk de negentigste kalenderdag na deze van het afsluiten van het openbaar onderzoek stelt de
provincieraad de structuurplanaanpassing en het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Bij de
definitieve vaststelling gelden de beginselen, vermeld in artikel 45, §6, tweede en derde lid.
§8. De structuurplanaanpassing en het ruimtelijk uitvoeringsplan worden samen met de besluiten van de
provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening aan de
Vlaamse Regering bezorgd, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
De Vlaamse Regering neemt uiterlijk op de zestigste kalenderdag na deze van de ontvangst van het
dossier een beslissing over de gehele of gedeeltelijke goedkeuring van de plannen.
Indien binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen goedkeuringsbeslissing wordt genomen, wordt
dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering tot goedkeuring.
§9. De plannen treden in werking op de dag van de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad.
De informatieplichten van artikel 28, derde lid, en artikel 47, derde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.
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Afdeling 2. Ruimtelijke projecten van groot gemeentelijk en strategisch belang
Art. 91septies. §1. Het college van burgemeester en schepenen kan de Vlaamse Regering verzoeken om
te verklaren dat een ruimtelijk project van groot gemeentelijk en strategisch belang is.
Het college van burgemeester en schepenen onderbouwt in het kader van dit verzoek volgende
elementen :
1°
het ruimtelijk project is onontbeerlijk voor de dringend noodzakelijke verwezenlijking van een
doelstelling van gemeentelijk algemeen nut die kadert binnen één van de economische, sociale en
culturele rechten, vermeld in artikel 23 en 24 van de Grondwet ;
2°
de doelstelling van algemeen nut kan niet via een andere weg worden gerealiseerd, of slechts
door middel van alternatieven die een manifeste sociale, economische, financiële, ruimtelijke of
milieugebonden meerkost impliceren ;
3°
het ruimtelijk project genereert kwalitatief hoogwaardige infrastructurele capaciteit en heeft een
duidelijk multiplicatoreffect op het economische, sociale of culturele potentieel van de provincie ;
4°
het ruimtelijk project heeft een ongebruikelijk grote rechtstreekse en onrechtstreekse socioeconomische en ruimtelijke impact ;
5°
het ruimtelijk project noopt tot ongebruikelijke investeringen en inspanningen op het vlak van
ontwikkeling en beheer.
Het college van burgemeester en schepenen onderbouwt daarenboven waarom het project bij de
opmaak of de laatste algehele herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan niet voorzienbaar
was.
§2. De Vlaamse Regering beslist over het verzoek binnen een termijn van zestig kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van de ontvangst van het verzoek.
Indien de Vlaamse Regering geen beslissing neemt binnen deze zestigdagentermijn, wordt het verzoek
geacht te zijn afgewezen.
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Art. 91septies.1. §1. Indien de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat vorm geeft aan een
ruimtelijk project van groot gemeentelijk en strategisch belang, noopt tot een herziening van het
bindende en desgevallend het richtinggevende gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
worden die opmaak en die herziening onderworpen aan de hierna chronologisch opgenomen
procedureregelen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vervangen deze procedureregelen de procedures, vermeld in titel II,
hoofdstuk I, afdeling 4, en hoofdstuk II, afdeling 4.
§2. De gemeenteraad beslist tot de opmaak van de voorontwerpen van de plannen.
Het verzoek, vermeld in artikel 91septies, §1, wordt uiterlijk naar aanleiding van deze beslissing tot
opmaak aan de Vlaamse Regering verstuurd.
§3. Het college van burgemeester en schepenen organiseert omtrent de voorontwerpen een plenaire
vergadering met :
1°
de deputatie ;
2°
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren ;
3°
de adviserende diensten, vermeld in artikel 48, §1, tweede lid ;
4°
de desgevallend in uitvoering van artikel 48, §1, tweede lid, aangewezen gewestelijke diensten.
Bij de organisatie van de plenaire vergadering worden de voorschriften van artikel 48, §1, tweede tot
en met zevende lid, in acht genomen.
Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het voorontwerp van structuurplanaanpassing
daarenboven aan het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
§4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de ontwerpen voorlopig vast, eens het groot
gemeentelijk en strategisch belang van het project door de Vlaamse Regering bevestigd is.
Bij de voorlopige vaststelling wordt in voorkomend geval artikel 49, §1, tweede lid, in acht genomen.
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de voorlopig vastgestelde ontwerpen onverwijld
aan de Vlaamse Regering en aan de deputatie.
§5. Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt de ontwerpen aan een openbaar onderzoek
overeenkomstig de regelen, vermeld in artikel 49, §2, §3 en §4, eerste lid.
Binnen de voor het openbaar onderzoek voorziene zestigdagentermijn wordt :
1°
het ontwerp van structuurplanaanpassing onderworpen aan de adviesregeling, vermeld in artikel
33, §5, tweede tot en met vierde lid ;
2°
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de adviesregeling, vermeld in
artikel 49, §4, tweede tot en met vierde lid.
§6. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen,
opmerkingen en bezwaren. Zij brengt binnen een termijn van vijfenveertig kalenderdagen, ingaande de
dag na deze van het afsluiten van het openbaar onderzoek, een gemotiveerd advies uit bij het college
van burgemeester en schepenen.
Indien het gemotiveerd advies niet wordt uitgebracht binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kan
aan deze verplichting tot het inwinnen van een advies bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening worden voorbijgegaan. In dat geval worden de voorhanden zijnde adviezen, opmerkingen en
bezwaren rechtstreeks door het college van burgemeester en schepenen behandeld en beoordeeld.
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§7. Uiterlijk de negentigste kalenderdag na deze van het afsluiten van het openbaar onderzoek stelt de
gemeenteraad de structuurplanaanpassing en het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Bij de
definitieve vaststelling gelden de beginselen, vermeld in artikel 49, §6, tweede en derde lid.
§8. De structuurplanaanpassing en het ruimtelijk uitvoeringsplan worden samen met de besluiten van de
gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening aan de
Vlaamse Regering bezorgd, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. Een afschrift van het
dossier wordt bezorgd aan de deputatie.
De Vlaamse Regering neemt uiterlijk op de zestigste kalenderdag na deze van de ontvangst van het
dossier een beslissing over de gehele of gedeeltelijke goedkeuring van de plannen. Zij wint
voorafgaandelijk het advies van de deputatie in.
Indien binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen goedkeuringsbeslissing wordt genomen, wordt
dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering tot goedkeuring.
§9. De plannen treden in werking op de dag van de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad.
De informatieplichten van artikel 34, derde lid, en artikel 53, derde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.”.
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TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID
Art. 35.
In hetzelfde decreet wordt titel III, bestaande uit artikel 92 tot en met 133bis,
gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 8 december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart
2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003, 21 november 2003 en 9 november 2007, vervangen door wat
volgt :
“Titel III. Vergunningenbeleid
Hoofdstuk I. Definities
Art. 92. Voor de toepassing van deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder :
1°
bouwvolume : het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende
aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het
hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van
buitenmuren en dak en met uitsluiting van het deel van het keldervolume onder het maaiveld ;
2°
constructie : een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een
publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond
ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en
bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen
worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds ;
3°
gebouw : elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat ;
4°
gebouwencomplex : een functioneel geheel bestaande uit fysiek niet met elkaar verbonden
gebouwen ;
5°
handelingen van algemeen belang : door de Vlaamse Regering aangewezen handelingen die
betrekking hebben op openbare infrastructuur of openbare wegen, nutsvoorzieningen,
infrastructuur op het grondgebied van meerdere gemeenten of infrastructuur ten behoeve of ten
bate van de uitoefening van een openbare dienst ;
6°
herbouwen : een constructie volledig of voor het grootste gedeelte afbreken en binnen het
bestaande bouwvolume van de afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen ;
7°
hoofdzakelijk vergund : een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat :
a) bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale
bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de
functie betreft,
b) overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien ten minste negentig procent van
het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en
met uitsluiting van het deel van het keldervolume onder het maaiveld en van de fysisch
aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of
steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft ;
8°
in laatste administratieve aanleg : in de graad van de vergunningsprocedure waarna geen
georganiseerd beroep bij een vergunningverlenend bestuursorgaan meer mogelijk is, hetzij, in de
reguliere procedure, vermeld in artikel 118, §1, 1°, omdat de beslissing reeds uitdrukkelijk of
stilzwijgend in hoger beroep werd gewezen door de deputatie of de termijn om dergelijk beroep
bij de deputatie in te stellen, verstreken is, hetzij, in de bijzondere procedure, vermeld in artikel
118, §1, 2°, omdat de beslissing door de Vlaamse Regering, de gedelegeerde
stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar werd gewezen
in enige administratieve aanleg ;
9°
onderhoudswerken : werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik van een constructie
voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van
geërodeerde of versleten materialen of onderdelen ;
10° rechtens toegelaten bewijsmiddelen : de bewijsmiddelen, vermeld in boek III, titel III, hoofdstuk
VI van het Burgerlijk Wetboek ;
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11°

12°
13°
14°

15°
16°
17°
18°

stabiliteitswerken : werken die betrekking hebben op de constructieve elementen van een
gebouw, zoals :
a) het vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van
plaatselijke herstellingen,
b) het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie
van de bestaande stenen ;
verbouwen : aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een
constructie waarvan de buitenmuren grotendeels behouden worden ;
vergunning : een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning ;
verkavelen : een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze
kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of
opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder
opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies ;
verkrot : niet voldoend aan de elementaire eisen van stabiliteit ;
woning : een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode ;
zonevreemde constructie : hetzij een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel
geldende bestemmingsvoorschriften, hetzij een constructie, niet zijnde van openbaar nut, die
gelegen is in een reservatiestrook ;
zorgwonen : een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden :
a) er wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd binnen het bestaande volume van een
woning, of binnen de bestaande volume-uitbreidingsmogelijkheden,
b) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning en maakt ten
hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning,
c) de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van :
1) hetzij ten hoogste twee bejaarden,
2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap,
personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse
zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het
thuismilieu te kunnen handhaven,
d) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte
wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.
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Hoofdstuk II. Vergunningsplicht
Afdeling 1. Soorten
Onderafdeling 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht
Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen
Art. 93. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning :
1°
de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken :
a) het optrekken of plaatsen van een constructie,
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie ;
2°
met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, §1 en §2, van het bosdecreet van 13
juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet ;
3°
bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter
hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen ;
4°
het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te
hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt ;
5°
een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor :
a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of
afval,
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,
c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden
gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten,
met uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld
openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet van (…) betreffende het toeristische logies ;
6°
de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de
Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt ;
7°
een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk
bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het
gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet
gemeubileerde kamer ;
8°
recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een
tennisveld of een zwembad.
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Sectie 2. Afwijkingen van de vergunningsplicht
Subsectie 1. Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen
Art. 93.1. §1. De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin de vergunningsplicht vervangen wordt
door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen. De
meldingsplicht betreft gevallen waarin de beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is, omwille van
het eenvoudige en gangbare karakter van de betrokken handelingen, of de onderworpenheid van de
handelingen aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale
ruimtelijke voorwaarden, vermeld in artikel 99, §2, tweede lid.
De Vlaamse Regering kan tevens de van de vergunningsplicht vrijgestelde werken, vermeld in artikel 93,
5°, c), aan de meldingsplicht onderwerpen.
De meldingsplichten, vermeld in het eerste en het tweede lid, kunnen nooit worden ingevoerd voor
handelingen die gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.
§2. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de meldingen en ziet er op toe dat zij
ingeschreven worden in het vergunningenregister.
§3. De aangemelde handelingen mogen worden aangevat vanaf de twintigste kalenderdag na de datum
van de melding.
§4. Een melding wordt als een stedenbouwkundige vergunning beschouwd voor de toepassing van
regelgeving binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.
§5. De Vlaamse Regering omschrijft de vereiste vermeldingen die in een melding moeten zijn
opgenomen en bepaalt de nadere procedurele regelen voor de toepassing van dit artikel.
Art. 93.2. De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van de handelingen met een tijdelijk of occasioneel
karakter of met een geringe ruimtelijke impact waarvoor in afwijking van artikel 93 geen
stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Subsectie 2. Bijzonderheden inzake zorgwonen
Art. 93.3. §1. In zoverre de verwezenlijking van een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de
creatie van een vorm van zorgwonen vergunningsplichtig is, wordt deze vergunningsplicht van
rechtswege omgezet in een meldingsplicht.
Het beëindigen van de zorgsituatie, vermeld in artikel 92, 18°, c), is eveneens meldingsplichtig.
§2. Indien een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden
voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande
stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van een woning vereist.

Pagina 33

26 juni 2008

Sectie 3. Verbod van afwijkende voorschriften
Art. 93.4. De bij of krachtens sectie 1 en sectie 2 vastgestelde vergunnings- en meldingsplichten en
vrijstellingen zijn exhaustief. Zij kunnen niet worden gewijzigd, aangevuld of tenietgedaan door middel
van stedenbouwkundige voorschriften.
Art. 93.5. §1. De Vlaamse Regering bepaalt de dag waarop artikel 93.4 in werking treedt.
Deze dag kan niet voorafgaan aan de dag waarop het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in
artikel 93.1, §1, eerste lid, in werking treedt.
§2. Tot de inwerkingtreding van artikel 93.4 kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige
verordeningen de vergunningsplichtige handelingen aanvullen, en voor vrijgestelde handelingen een
vergunningsplicht invoeren.
Vanaf die inwerkingtredingsdatum vervallen alle afwijkingen in de zin van het eerste lid.
Sectie 4. As built-attest
Art. 93.6. §1. Een as built-attest is een attest waarin wordt verklaard dat handelingen betreffende een
constructie of een gebouwencomplex niet of slechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp
uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of een melding.
Van marginale afwijkingen is sprake wanneer deze kennelijk geen afbreuk doen aan volgende uit de
vergunde of aangemelde plannen blijkende aangelegenheden :
1°
de maatverhoudingen en vlakverdelingen van de constructie of het gebouwencomplex ;
2°
het karakter van de constructie of het gebouwencomplex, zoals dat gevormd wordt door middel
van materiaalkeuze, textuur, kleur en licht ;
3°
het voorziene gebruik van de constructie of het gebouwencomplex.
§2. In geval van marginale afwijkingen treedt het as built-attest in de plaats van de vergunde of
aangemelde plannen, op voorwaarde dat het attest gevalideerd wordt door het college van
burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde.
De valideringsbeslissingen worden bekendgemaakt op de wijze als bepaald in artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
De Vlaamse Regering belast het agentschap met een steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van
de valideringsprocessen, vermeld in het eerste lid. De resultaten van de steekproeven worden bezorgd
aan de Vlaamse Regering. Indien de Vlaamse Regering op grond van deze resultaten oordeelt dat de
valideringsprocessen in een gemeente onvoldoende kwaliteitswaarborgen bieden, kan zij die gemeente
bindende aanwijzingen geven over de te nemen remediërende maatregelen.
§3. Door de afgifte van een as built-attest worden de handelingen betreffende een constructie of een
gebouwencomplex onweerlegbaar geacht vanaf de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden
op een planconforme wijze te zijn verricht.
In het geval van marginale afwijkingen kan het onweerlegbare vermoeden, vermeld in het eerste lid,
eerst worden ingeroepen :
1°
hetzij vanaf de eenentwintigste kalenderdag na deze van de bekendmaking van de validering ;
2°
hetzij, indien vóór de datum, vermeld in 1°, een annulatieberoep aanhangig werd gemaakt bij
de Raad voor vergunningsbetwistingen, vanaf het ogenblik waarop de Raad tot de gegrondheid
van de valideringsbeslissing heeft besloten.
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Art. 93.7. §1. Een as built-attest wordt afgeleverd door een daartoe door de Vlaamse Regering
erkende instantie of persoon.
De attesterende instantie of persoon treedt bij de beslissing over de afgifte van een as built-attest op als
uitvoeringsorgaan van het Vlaamse Gewest.
§2. De aanvrager van een as built-attest kiest vrij de attesterende instantie of persoon waarbij het as
built-attest wordt aangevraagd.
Art. 93.8. §1. Een as built-attest kan vanaf de door de Vlaamse Regering bepaalde datum te allen tijde
worden aangevraagd door de eigenaar van een constructie, of de overdrager of overnemer van
zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie.
§2. Vanaf de door de Vlaamse Regering bepaalde data wordt een as built-attest verplicht
aangevraagd door :
1°
de verkrijger van een stedenbouwkundige vergunning betreffende een constructie ;
2°
de persoon die een constructie overdraagt, en zulks voorafgaand aan de ondertekening van de
onderhandse akte.
De Vlaamse Regering omschrijft de constructies met een geringe ruimtelijke impact die niet onderhevig
zijn aan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid. Zij wijst de overdrachtsvormen aan die niet
onderhevig zijn aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, 2°.
Art. 93.9. De beslissing van de attesterende instantie of persoon over de afgifte van een as built-attest
wordt genomen binnen een ordetermijn van dertig kalenderdagen, ingaand de dag na deze van de
indiening van de aanvraag.
Bij de afgifte van een as built-attest bezorgt de attesterende instantie of persoon onverwijld een
afschrift aan het gemeentebestuur, ter opname in het vergunningenregister.
Art. 93.10. De Vlaamse Regering bepaalt de maximumbedragen voor de behandeling van de aanvraag
van een as built-attest.
Deze kosten worden gedragen door de aanvrager van het attest.
Art. 93.11. In het geval de afgifte van een as built-attest geweigerd wordt, en onverminderd de
gemeenrechtelijke rechtsmiddelen, kan de aanvrager :
1°
hetzij de nodige handelingen stellen om de redenen die geleid hebben tot de
weigeringsbeslissing weg te nemen en een nieuwe aanvraag indienen ;
2°
hetzij een aanvraag tot regularisatievergunning indienen.
De handelingen, vermeld in het eerste lid, 1°, zijn van rechtswege vrijgesteld van de vergunningsplicht.
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Art. 93.12. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere materiële, methodologische en procedurele regelen
voor de toepassing van deze sectie. Zij bepaalt in het bijzonder :
1°
de vormen en termijnen voor de aanvraag en de afgifte van een as built-attest ;
2°
de wijze van beoordeling van het marginaal karakter van de afwijkingen, vermeld in artikel
93.6, §1, tweede lid ;
3°
de erkenningsvoorwaarden en –procedure ten aanzien van de attesterende instanties en
personen ;
4°
de gevallen waarin en de wijze waarop de erkenning van een attesterende instantie of persoon
kan worden geschorst of ingetrokken ;
5°
de maatregelen van interne en externe kwaliteitszorg waaraan attesterende instanties en
personen onderworpen zijn ;
6°
de gevallen waarin en de wijze waarop aan de .
De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen en op welke wijze het college van burgemeester en
schepenen of zijn gemachtigde gevraagd kan worden om lopende de werkzaamheden een
gezaghebbend advies uit te brengen over het al dan niet marginaal karakter van afwijkingen van de
vergunde of gemelde plannen.

Pagina 36

26 juni 2008

Sectie 5. Vermoeden van vergunning
Art. 93.13. §1. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt
aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van dit decreet te
allen tijde geacht te zijn vergund.
§2. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat
ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, worden voor de toepassing van dit decreet geacht te zijn
vergund, tenzij het vergund karakter door de Vlaamse overheid wordt tegengesproken middels een
proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift dat opgesteld is binnen een termijn van vijf jaar na
het optrekken of plaatsen van de constructie.
Het tegenbewijs, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden geleverd eens de constructie één jaar
als vergund geacht opgenomen is in het vergunningenregister. 1 januari 2009 geldt als eerste mogelijke
startdatum voor deze termijn van één jaar.
§3. Indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn verricht die niet aan de
voorwaarden van §1 en §2, eerste lid, voldoen, worden deze handelingen niet door de vermoedens,
vermeld in dit artikel, gedekt.
§4. Dit artikel heeft nimmer voor gevolg dat teruggekomen wordt op in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissingen die het vergund karakter van een constructie tegenspreken.
Onderafdeling 2. Verkavelingsvergunningsplicht
Art. 94. §1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen
voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning
kunnen worden gebruikt. De verkoop van kavels die het voorwerp uitmaken van een verkoop van
woningen op plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht.
Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg
en het bebouwen van terreinen voor andere functies.
§2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de
kavels bebouwd kunnen worden.
Op deze verkavelingsvoorschriften kunnen beperkte afwijkingen worden toegestaan met toepassing van
artikel 101.
Art. 94.1. §1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden,
verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal,
nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.
De verkavelingsakte is evenwel niet vereist voor de overdracht en de indeplaatsstelling, vermeld in
artikel 4.1.21 en 4.1.22 van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid, in zoverre
alle geldende voorwaarden daartoe zijn vervuld.
§2. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van
burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken
verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door :
1°
de storting van een afdoende financiële waarborg ;
2°
een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg.
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Het attest, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de
lasten heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
Art. 94.2. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft
alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in
het bijzonder :
1°
de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan ;
2°
het wijzigen van het reliëf van de bodem ;
3°
het ontbossen, onverminderd artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 ;
4°
het afbreken van constructies.
Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat betreft de
handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voldoet aan de
vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid.
De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die onderworpen
zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.
§2. Indien de verkavelingsaanvraag de aanleg, tracéwijziging, verbreding of opheffing van
gemeentewegen, of de uitrusting, verharding of inrichting van buurtwegen omvat, en het
vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan
worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, tracéwijziging,
verbreding, opheffing, uitrusting, verharding of inrichting, alvorens het vergunningverlenende
bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.
Art. 94.3. De bepalingen van een verkavelingsvergunning worden niet opgeheven door de
inwerkingtreding van een stedenbouwkundig voorschrift waarmee zij onverenigbaar zijn, onverminderd
artikel 117.1.
Afdeling 2. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen
Onderafdeling 1. Voorwaarden en lasten
Art. 95. §1. Onverminderd artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, kan het
vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning voorwaarden verbinden.
§2. Voorwaarden zijn voldoende precies.
Zij kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager.
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Art. 95.1. §1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan aan een vergunning lasten verbinden.
Deze lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die
vergunning haalt, of in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op
zich dient te nemen.
Buiten het voorzien in de nodige financiële waarborgen voor het verrichten van de vergunde
handelingen, kunnen lasten ondermeer betrekking hebben op :
1°
de verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, ruimten voor openbaar nut,
openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of woningen, op kosten van de vergunninghouder ;
2°
de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen aan de behoeften van
diverse maatschappelijke groepen op grond van de grootte van de kavels, respectievelijk de
typologie, de kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de lokalenindeling van de daarop op
te richten woningen of op te stellen vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen
worden gebruikt.
Lasten kunnen ook inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid de eigendom
wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde
ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden
aangelegd.
Indien voldaan is aan de uitsluitende voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.16, respectievelijk artikel
4.2.5, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid, verbindt het
vergunningverlenende bestuursorgaan van rechtswege een last aan de vergunning met het oog op de
verwezenlijking van een sociaal woonaanbod, respectievelijk een bescheiden woonaanbod.
§2. Lasten zijn redelijk in verhouding tot de vergunde handelingen.
Zij kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager.
§3. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan een gefaseerde uitvoering van de lasten
voorschrijven.
§4. Indien een last, vermeld in §1, tweede en derde lid, niet is uitgevoerd binnen de daartoe gestelde
termijn, kan het vergunningverlende bestuursorgaan aan de schuldenaar van de last een beslissing tot
toepassing van bestuursdwang betekenen, per beveiligde zending. De beslissing vermeldt dat de
toepassing van bestuursdwang op kosten van de schuldenaar plaatsvindt. In de beslissing wordt een
termijn gesteld waarbinnen de schuldenaar de tenuitvoerlegging kan voorkomen door de last alsnog uit
te voeren. Indien niet tot tijdige uitvoering wordt overgegaan, kan het vergunningverlenende
bestuursorgaan ambtshalve in de uitvoering van de lasten voorzien. De schuldenaar is verplicht alle
uitvoeringskosten te vergoeden, op voorlegging van een staat, opgesteld door het
vergunningverlenende bestuursorgaan.
Onderafdeling 2. Fasering
Art. 96. Een vergunning kan melding maken van de verschillende fasen van een bouw- of
verkavelingsproject.
De aanvangsdatum van elke fase wordt uitdrukkelijk in de vergunning vermeld.
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Onderafdeling 3. Zakelijk karakter
Art. 97. §1. Vergunningen hebben een zakelijk karakter. Zij worden verleend onder voorbehoud van de
op het onroerend goed betrokken burgerlijke rechten.
§2. In afwijking van §1 doet een verkavelingsvergunning conventionele erfdienstbaarheden en overige
bij overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik teniet, voor zover zij
met de vergunning onverenigbaar zijn, en uitdrukkelijk in de aanvraag werden vermeld.
De afgifte van de verkavelingsvergunning verhindert op geen enkele wijze dat de begunstigden van
deze erfdienstbaarheden of verplichtingen een eventueel recht op schadeloosstelling ten laste van de
aanvrager uitoefenen.
Art. 97.1. Een vergunning kan zonder plichtplegingen worden overgedragen.
Indien er lasten aan een verkavelingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager gehouden jegens
het vergunningverlenende bestuursorgaan, tenzij dit met de substitutie van haar schuldenaar heeft
ingestemd.
Onderafdeling 4. Regularisatievergunningen
Art. 98. §1. Een regularisatievergunning is een stedenbouwkundige vergunning of een
verkavelingsvergunning die tijdens of ná het verrichten van vergunningsplichtige handelingen wordt
afgeleverd.
Bij de beoordeling van het aangevraagde worden de actuele regelgeving, stedenbouwkundige
voorschriften en eventuele verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt genomen.
§2. Het niet vervolgen van een inbreuk door de overheid, wettigt op zich de regularisatie niet.
De sanctionering van een inbreuk sluit een regularisatie niet uit.
§3. De regularisatievergunning wordt afgeleverd met inachtneming van de gebruikelijke
beoordelingscriteria en conform de gebruikelijke vergunningsprocedure. Aan de vergunning kunnen de
voorwaarden en lasten, vermeld in artikel 95 en 95.1, worden verbonden.
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Hoofdstuk III. Beoordelingsgronden
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 99. §1. Een vergunning wordt geweigerd :
1°
indien het aangevraagde onverenigbaar is met :
a) stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, voor zover daarvan niet op
geldige wijze is afgeweken,
b) een goede ruimtelijke ordening ;
2°
indien de weigering genoodzaakt wordt door de decretale beoordelingselementen, vermeld in
afdeling 2 ;
3°
indien het aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende de
verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens het
decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid ;
4°
in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid geen vergunning kan worden afgeleverd.
§2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van
volgende beginselen :
1°
het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de
mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke
elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid,
gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de
doelstellingen van artikel 4 ;
2°
het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde
rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig gewenste
ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in 1°, in rekening brengen.
3°
indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk
uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een verkavelingsvergunning waarvan niet
op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat
die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften
geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven ;
De Vlaamse Regering kan, thematisch of gebiedsspecifiek, integrale ruimtelijke voorwaarden bepalen,
ter beoordeling van de inpassing van welbepaalde handelingstypes, of van handelingen in specifieke
gebieden, in een goede ruimtelijke ordening, onverminderd strengere planologische voorschriften of
verkavelingsvoorschriften.
§3. Indien het aangevraagde getoetst dient te worden aan de vijfentwintigprocentsnorm in de zin van
artikel 4.1.7 van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid, gebeurt deze toetsing
met inachtneming van het krachtens voormeld artikel vastgesteld actieprogramma.
Art. 99.1. Een vergunning kan worden geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar is met een
voorlopig vastgesteld ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze weigeringsgrond vervalt wanneer het
plan geen bindende kracht heeft gekregen binnen de termijn waarbinnen het definitief kan worden
vastgesteld.
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Art. 99.2. Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct
werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, of indien dergelijke
strijdigheid manifest reeds uit het aanvraagdossier blijkt, wordt de vergunning geweigerd of worden in
de aan de vergunning verbonden voorwaarden waarborgen opgenomen met betrekking tot de naleving
van de sectorale regelgeving.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder “direct werkende normen” verstaan : supranationale,
wetskrachtige, reglementaire of beschikkende bepalingen die op zichzelf volstaan om toepasbaar te
zijn, zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is.
Art. 99.3. Een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te winnen advies blijkt dat
het aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden
binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder “doelstellingen of zorgplichten” verstaan :
internationaalrechtelijke, Europeesrechtelijke, wetskrachtige, reglementaire of beschikkende bepalingen
die de overheid bij de uitvoering of de interpretatie van de regelgeving of het voeren van een beleid
verplichten tot de inachtneming van een bepaalde doelstelling of van bepaalde voorzorgen, zonder dat
deze op zichzelf beschouwd voldoende juridisch duidelijk zijn om onmiddellijk te kunnen worden
uitgevoerd.
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Afdeling 2. Decretale beoordelingselementen
Art. 100. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw met als
hoofdfunctie “wonen”, “verblijfsrecreatie”, “dagrecreatie”, “handel”, “horeca”, “kantoorfunctie”,
“diensten”, “industrie”, “ambacht”, “gemeenschapsvoorzieningen” of “openbare nutsvoorzieningen”, kan
slechts worden verleend op een stuk grond, gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het
ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.
Het eerste lid geldt niet voor land- of tuinbouwbedrijven en de daarbij horende bedrijfswoningen.
§2. Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien van een
elektriciteitsnet. De Vlaamse Regering bepaalt in welke uitzonderlijke gevallen van deze voorwaarde
kan worden afgeweken.
Een voldoende uitgeruste weg voldoet voorts aan de uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in
stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen
de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente.
§3. In het geval de bouwheer instaat voor zowel het bouwen van de gebouwen als de verwezenlijking
van de voor het project noodzakelijke wegeniswerken, kan de stedenbouwkundige vergunning voor de
gebouwen worden afgeleverd zodra de stedenbouwkundige vergunning voor de wegeniswerken is
verleend.
Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan een afdoende financiële waarborg voor de uitvoering
van de wegeniswerken eisen.
§4. De voorwaarde, vermeld in §1, is niet van toepassing :
1°
in verkavelingen waar geen of beperktere lasten op het vlak van de weguitrusting zijn
opgelegd ;
2°
voor land- of tuinbouwbedrijven en voor bedrijfswoningen van een land- of tuinbouwbedrijf ;
3°
op het verbouwen, herbouwen of uitbreiden van bestaande constructies, behoudens indien anders
is bepaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan of in een stedenbouwkundige verordening.
Art. 100.1. Voor het bouwen of uitbreiden van een bedrijfswoning in een daartoe geschikt
bestemmingsgebied, kan een stedenbouwkundige vergunning worden verleend voor een volume van ten
hoogste 1.000 m³, of 1.250 m³ in geval van bewoning door meer dan één met het bedrijf verbonden
gezin.
Art. 100.2. De stedenbouwkundige vergunning voor de handelingen, vermeld in artikel 93, 1°, 6°, 7°
en 8°, wordt niet verleend wanneer niet is voldaan aan de bij of krachtens de wet of het decreet
gestelde regelen betreffende toegang van personen met een functiebeperking tot openbare wegen en
tot voor het publiek toegankelijke onroerende goederen.
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Art. 100.3. §1. Een stedenbouwkundige vergunning kan niet worden verleend voor het bouwen of
herbouwen op een stuk grond dat door een rooilijn is getroffen, of voor verbouwings- of
uitbreidingswerken, andere dan stabiliteitswerken, aan een door een rooilijn getroffen gebouw, tenzij
het gaat om :
1°
hetzij sloop- of aanpassingswerken die voor gevolg hebben dat de constructie aan de rooilijn
wordt aangepast ;
2°
hetzij de verbouwing van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd monument of
een constructie die deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd
stads- of dorpsgezicht of landschap.
In afwijking van het eerste lid kan de stedenbouwkundige vergunning verleend worden, indien uit de
adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de uitvoering van de rooilijn niet binnen vijf jaar na
afgifte va de vergunning tot stand zal kunnen worden gebracht. In geval van onteigening na het
verstrijken van die termijn, wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de
waardevermeerdering die uit de vergunde werken voortvloeit.
§2. Een stedenbouwkundige vergunning kan niet worden verleend voor het bouwen van een constructie
in een reservatiestrook, behoudens indien voldaan is aan een van volgende voorwaarden :
1°
de aanvraag heeft betrekking op de uitvoering, bescherming of instandhouding van handelingen
die betrekking hebben op openbare infrastructuren of openbare wegen of nutsvoorzieningen ;
2°
de aanvraag kan worden gekaderd binnen de beperkingen van :
a) hetzij artikel 18.7.3 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, voor wat
betreft reservatiestroken volgens de gewestplanbestemming,
b) hetzij de vigerende stedenbouwkundige voorschriften, voor wat betreft overige
reservatiestroken ;
3°
uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de reservatiestrook niet binnen vijf jaar na
afgifte van de vergunning zal worden aangewend voor de uitvoering, bescherming of
instandhouding van handelingen, vermeld in 1°.
§3. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen voor de toepassing van §1 en §2
bepalen.
Hoofdstuk IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Onderafdeling 1. Beperkte afwijkingen
Art. 101. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden
toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot
perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de bouwwerken, de dakvorm en de gebruikte
materialen.
Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft :
1°
de bestemming ;
2°
de maximaal mogelijke vloerterreinindex ;
3°
het aantal bouwlagen.
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Onderafdeling 2. Stabiliteitswerken
Art. 102. §1. In een stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van stabiliteitswerken ten
behoeve van een bestaande, vergunde en niet-verkrotte constructie, kan worden afgeweken van
stedenbouwkundige voorschriften of van verkavelingsvoorschriften.
§2. Indien in laatste administratieve aanleg een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd voor
stabiliteitswerken aan constructies, vermeld in §1, kan de eigenaar eisen dat het Vlaamse Gewest zijn
perceel aankoopt, met inbegrip van alle op dat perceel vergunde of als vergund te beschouwen
constructies.
De eigenaar beschikt, op straffe van verval, over een termijn van één jaar om het agentschap bij
beveiligde zending in kennis te stellen van het feit dat hij van het recht, vermeld in het eerste lid, gebruik
wenst te maken. Deze termijn van één jaar gaat in de dag na deze van de betekening van de weigering
in laatste administratieve aanleg. In het geval van een stilzwijgende weigering, gaat de termijn echter in
op de dag die volgt op het verstrijken van de vervaltermijn waarbinnen het vergunningverlenende
bestuursorgaan diende te beslissen of te betekenen.
De aankoop gebeurt aan de verkoopwaarde van het goed op het ogenblik van de weigering in laatste
administratieve aanleg.
Voor zover de eigenaar daarmee instemt, kan de betaling van een aankoopprijs door het Vlaamse
Gewest vervangen worden door een grondenruil door middel van de Vlaamse Grondenbank.
§3. De goederen, vermeld in §2, kunnen worden aangehouden, beheerd en overgedragen
overeenkomstig artikel 5, §7, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de
Vlaamse Grondenbank.
§4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen voor de toepassing van dit artikel.
Onderafdeling 3. Afwerkingsregel
Art. 103. Voor een perceel dat niet voor woningbouw bestemd is, kan desalniettemin een
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning worden afgegeven, indien voldaan is
aan alle hiernavolgende voorwaarden :
1°
de nieuwe woning is van het driegeveltype en wordt aangebouwd bij een wachtmuur van een
bestaande woning op een belendend perceel ;
2°
het perceel waarop de nieuwe woning opgericht wordt, heeft een oppervlakte van ten hoogste
650 m² ;
3°
de bestaande woning is op het ogenblik van de vergunningsaanvraag voor de nieuwe woning
hoofdzakelijk vergund en niet verkrot.
De mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, gelden niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Zij gelden
evenmin in het geval waarin de uitbreiding van de bestaande woning uitdrukkelijk wordt verboden door
een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg betreffende zonevreemde
constructies.
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Onderafdeling 4. Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik
Art. 104. §1. In alle bestemmingsgebieden kunnen, naast de handelingen die gericht zijn op de
verwezenlijking van de bestemming, ook handelingen worden vergund die gericht zijn op het sociaalculturele of recreatieve medegebruik, voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van
de algemene bestemming niet in het gedrang brengen.
Voor niet van vergunningsplicht vrijgestelde handelingen die verbonden zijn met occasionele of
hoogdynamische sociaal-culturele of recreatieve activiteiten, kan slechts een tijdelijke
stedenbouwkundige vergunning worden afgeleverd, of een stedenbouwkundige vergunning onder de
voorwaarde dat de betrokken handelingen slechts gedurende een specifieke periode of op bepaalde
momenten aanwezig kunnen zijn.
Sociaal-culturele of recreatieve activiteiten waarvan de inrichtingen onderworpen zijn aan de
milieuvergunningsplicht, kunnen slechts op occasionele basis worden toegestaan.
§2. De Vlaamse Regering kan de in §1 gehanteerde begrippen verfijnen.
Onderafdeling 5. Medegebruik inzake natuurschoon
Art. 105. In alle bestemmingsgebieden kunnen, naast de handelingen die gericht zijn op de
verwezenlijking van de bestemming, ook handelingen worden vergund die gericht zijn op de
instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van
landschapswaarden, voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene
bestemming niet in het gedrang brengen.
De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen voor de toepassing van het eerste lid.
Onderafdeling 6. Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen
Art. 106. In een stedenbouwkundige vergunning betreffende een bestaand vergund gebouw dat
krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd is als monument, of deel uitmaakt van een krachtens
decreet definitief of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, kan worden afgeweken
van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken handelingen gunstig worden
geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed.
Hetzelfde geldt voor handelingen in de omgeving van een niet ontsloten monument die noodzakelijk zijn
voor de rechtstreekse ontsluiting van het monument.
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Onderafdeling 7. Handelingen van algemeen belang
Art. 107. §1. In een vergunning voor handelingen van algemeen belang mag worden afgeweken van
stedenbouwkundige voorschriften, zodra de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige
ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar kennis heeft van de resultaten van het
openbaar onderzoek met betrekking tot een ontwerp van nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg waarmee de handelingen van algemeen belang verenigbaar zijn, voor zover :
1°
het nieuwe plan de bestaande stedenbouwkundige voorschriften vervangt of van rechtswege
opheft ;
2°
de Vlaamse Regering, het departement, het agentschap of de deputatie geen strijdigheid
vaststelt van het ontwerpplan met hogere plannen of andere normen.
§2. In een vergunning voor kleine handelingen van algemeen belang mag steeds worden afgeweken van
stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken handelingen de algemene bestemming en
het architectonische en landschappelijke karakter van het gebied niet kennelijk in het gedrang brengen.
De Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang als klein worden beschouwd.
Art. 107.1. In een vergunning voor handelingen van algemeen belang kan worden afgeweken van de
stedenbouwkundige voorschriften die gelden in de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen. Hetzelfde geldt voor de met deze handelingen verbonden activiteiten.
Onderafdeling 8. Handelingen sorterend onder voorschriften van een gewestplan of een plan van
aanleg
Art. 108. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning of een verkavelingsvergunning in een gebied dat sorteert onder de voorschriften van een
gewestplan of een plan van aanleg, afwijken van deze voorschriften, indien het aangevraagde kan
worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van
gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en
de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11
april 2008.
Afdeling 2. Specifieke basisrechten voor zonevreemde constructies
Onderafdeling 1. Toepassingsgebied en draagwijdte
Art. 109. Deze afdeling is van toepassing op vergunningsaanvragen die betrekking hebben op
hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde constructies, met uitzondering van
publiciteitsinrichtingen of uithangborden.
Het voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt beoordeeld op het ogenblik van de
eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden, of, in de gevallen, vermeld in
onderafdeling 3 en 4, op de vooravond van de afbraak, de vernietiging of de beschadiging.
Art. 109.1. De basisrechten van deze afdeling zijn van toepassing in gebieden, geordend door een
ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg vastgelegd op grond van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de basisrechten van deze afdeling aanvullen en uitbreiden. Dergelijk
plan kan evenwel ook strengere voorwaarden bepalen op het vlak van de maximaal toegelaten volumes
bij herbouw.
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Onderafdeling 2. Bestaande zonevreemde constructies
Sectie 1. Bestaande zonevreemde woningen
Subsectie 1. Verbouwen
Art. 110. In alle bestemmingsgebieden geldt dat de vigerende bestemmingsvoorschriften op zichzelf
geen weigeringsgrond vormen bij de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning voor het verbouwen van een bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde dat het aantal
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal.
Subsectie 2. Herbouwen op dezelfde plaats
Art. 110.1. §1. De vigerende bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij
de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen van
een bestaande zonevreemde woning op dezelfde plaats, met behoud van de functie en het architecturaal
karakter, en op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal.
Als het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt, is het maximale volume van de
herbouwde woning beperkt tot 1.000 m³.
§2. Voor de toepassing van §1, eerste lid, is sprake van een herbouw op dezelfde plaats indien de
nieuwe woning ten minste drie kwart van de bestaande woonoppervlakte overlapt. De bestaande
woonoppervlakte sluit zowel de oppervlakte van het hoofdgebouw in als deze van de fysisch
aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden
bij het hoofdgebouw.
§3. De mogelijkheden, vermeld in §1, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
Subsectie 3. Herbouwen op een gewijzigde plaats
Art. 110.2. §1. De vigerende bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij
de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen van
een bestaande zonevreemde woning op een gewijzigde plaats, met behoud van de functie, en op
voorwaarde dat voldaan is aan alle hiernavolgende vereisten :
1°
het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal ;
2°
voor het herbouwen is ten minste één van volgende oorzaken aanwijsbaar:
a) de woning is getroffen door een rooilijn,
b) de woning bevindt zich in een achteruitbouwzone,
c) de verplaatsing volgt uit redenen van een goede ruimtelijke ordening, en wordt door de
aanvrager uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere
terreinbezetting of een kwalitatief concept ;
3°
ten minste één van volgende voorwaarden is vervuld :
a) de herbouwde woning krijgt dezelfde voorbouwlijn als de dichtstbijzijnde constructie,
b) de nieuwe toestand levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op de omgevende
bebouwing of plaatselijk courante inplantingswijzen.
Als het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt, is het maximale volume van de
herbouwde woning beperkt tot 1.000 m³.
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§2. De mogelijkheden, vermeld in §1, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
Subsectie 4. Uitbreiden
Art. 110.3. Het uitbreiden van een bestaande zonevreemde woning is vergunbaar, voor zover het
bouwvolume beperkt blijft tot ten hoogste 1.000 m³ en op voorwaarde dat het aantal
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal.
De mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
Sectie 2. Bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw
Subsectie 1. Verbouwen
Art. 110.4. In alle bestemmingsgebieden geldt dat de vigerende bestemmingsvoorschriften op zichzelf
geen weigeringsgrond vormen bij de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning voor het verbouwen van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw.
Subsectie 2. Herbouwen op dezelfde plaats
Art. 110.5. §1. De vigerende bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij
de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het op dezelfde plaats
herbouwen van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw, in zoverre de functie
en de architecturale eigenheid behouden blijven. Er is sprake van een herbouw op dezelfde plaats indien
de nieuwe constructie ten minste drie kwart van de bestaande oppervlakte overlapt.
Indien de herbouwingswerken betrekking hebben op milieuvergunningsplichtige inrichtingen, gelden de
mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, slechts indien voldaan is aan alle hiernavolgende
voorwaarden :
1°
de bouwheer beschikt op het ogenblik van de vergunningsaanvraag over de voor een normale
bedrijfsvoering noodzakelijke milieuvergunning ;
2°
de constructie werd in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk
uitgebaat.
§2. De mogelijkheden, vermeld in §1, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
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Subsectie 3. Herbouwen op een gewijzigde plaats
Art. 110.6. §1. De vigerende bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij
de beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het op een gewijzigde
plaats herbouwen van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw, in zoverre de
functie behouden blijft en op voorwaarde dat voldaan is aan alle hiernavolgende vereisten :
1°
voor het herbouwen is ten minste één van volgende oorzaken aanwijsbaar :
a) de constructie is getroffen door een rooilijn,
b) de constructie bevindt zich in een achteruitbouwzone,
c) de verplaatsing volgt uit redenen van een goede ruimtelijke ordening, en wordt door de
aanvrager uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere
terreinbezetting of een kwalitatief concept ;
2°
ten minste één van volgende voorwaarden is vervuld :
a) de herbouwde constructie krijgt dezelfde voorbouwlijn als de dichtstbijzijnde constructie,
b) de nieuwe toestand levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op de omgevende
bebouwing of plaatselijk courante inplantingswijzen.
Indien de herbouwingswerken betrekking hebben op milieuvergunningsplichtige inrichtingen, gelden de
mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, slechts indien voldaan is aan beide hiernavolgende
voorwaarden :
1°
de bouwheer beschikt op het ogenblik van de vergunningsaanvraag over de voor een normale
bedrijfsvoering noodzakelijke milieuvergunning ;
2°
de constructie werd in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk
uitgebaat.
§2. De mogelijkheden, vermeld in §1, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
Subsectie 4. Uitbreiden
Art. 110.7. §1. Het uitbreiden van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw, is
vergunbaar, op voorwaarde dat de uitbreiding noodzakelijk is omwille van :
1°
milieuvoorwaarden ;
2°
gezondheidsredenen ;
3°
maatregelen opgelegd door de sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie ;
4°
de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, de
dierengezondheid of het dierenwelzijn ;
5°
infrastructurele noden ingevolge de uitbreiding van de werking van erkende, gesubsidieerde of
gefinancierde onderwijsinstellingen of van een jeugdvereniging in de zin van het decreet van 29
maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid.
Indien de herbouwingswerken betrekking hebben op milieuvergunningsplichtige inrichtingen, gelden de
mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, slechts indien voldaan is aan beide hiernavolgende
voorwaarden :
1°
de bouwheer beschikt op het ogenblik van de vergunningsaanvraag over de voor een normale
bedrijfsvoering noodzakelijke milieuvergunning ;
2°
de constructie werd in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk
uitgebaat.
De Vlaamse Regering kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, nader omschrijven.

Pagina 50

26 juni 2008

§2. De mogelijkheden, vermeld in §1, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
Onderafdeling 3. Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies
Art. 111. §1. De mogelijkheden, vermeld in onderafdeling 2, zijn van overeenkomstige toepassing op
zonevreemde woningen of andere constructies die geheel of gedeeltelijk zijn afgebroken, indien voldaan
is aan beide hiernavolgende voorwaarden :
1°
voorafgaand aan de afbraak werd een stedenbouwkundige vergunning tot herbouw of tot
verbouw afgeleverd, en de aanvrager wenst het plan nu aan te passen of om te zetten naar
herbouw ;
2°
de aanvraag wordt ingediend binnen de geldigheidstermijn van de initiële stedenbouwkundige
vergunning tot herbouw of tot verbouw.
Telkens in onderafdeling 2 gerefereerd wordt aan het bestaande bouwvolume van een woning of een
andere constructie, wordt daaronder voor de toepassing van het eerste lid het bouwvolume,
voorafgaand aan de afbraak, verstaan.
§2. De mogelijkheden die ingevolge de toepassing van §1 worden geboden, gelden niet in :
1°
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden ;
2°
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen gebieden, en
de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren.
§3. Dit artikel doet op geen enkele wijze afbreuk aan de mogelijkheden, vermeld in artikel
195quinquies.
Onderafdeling 4. Herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak
Sectie 1. Vernietigde of beschadigde woningen.
Art. 112. Als een zonevreemde woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een vreemde
oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend, kunnen herstelwerken worden vergund, in
afwijking van de bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan alle hiernavolgende
voorwaarden :
1°
de woning werd in het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging daadwerkelijk
bewoond, waarbij de bewoning kan worden aangetoond middels alle rechtens toegelaten
bewijsmiddelen ;
2°
de aanvraag gebeurt binnen de drie jaar na de toekenning van het verzekeringsbedrag of, zo
de vernieling of beschadiging niet door een verzekering gedekt zijn, binnen de vijf jaar na het
optreden van deze vernieling of beschadiging ;
3°
het bouwvolume van de herstelde woning blijft beperkt tot :
a) het vergunde of vergund geachte bouwvolume, indien de woning gelegen is in een ruimtelijk
kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden met
ecologisch belang of ecologische waarde,
b) 1.000 m³, indien de woning gelegen is in een ruimtelijk niet kwetsbaar gebied, in een
parkgebied of in een agrarisch gebied met ecologisch belang of ecologische waarde ;
4°
het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het voor de vernietiging of de beschadiging
bestaande aantal ;
5°
het architecturaal karakter blijft behouden.
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Sectie 2. Andere vernietigde of beschadigde constructies
Art. 112.1. Als een zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw, vernield of beschadigd werd ten
gevolge van een vreemde oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend, kunnen herstelwerken
worden vergund, in afwijking van de bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan alle
hiernavolgende voorwaarden :
1°
de constructie werd in het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging daadwerkelijk
uitgebaat, waarbij deze uitbating kan worden aangetoond middels alle rechtens toegelaten
bewijsmiddelen ;
2°
de aanvraag gebeurt binnen de drie jaar na de toekenning van het verzekeringsbedrag of, zo
de vernieling of beschadiging niet door een verzekering gedekt zijn, binnen de vijf jaar na het
optreden van deze vernieling of beschadiging ;
3°
het bouwvolume van de herstelde constructie blijft beperkt tot het vergunde of vergund geachte
bouwvolume ;
4°
het architecturaal karakter blijft behouden.
Voor wat bedrijfsgebouwen betreft waarin milieuvergunningsplichtige activiteiten uitgevoerd worden, is
tevens vereist dat deze activiteiten zijn vergund.
Afdeling 3. Zonevreemde functiewijzigingen
Art. 113. §1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning die betrekking heeft op een vergunningsplichtige functiewijziging van
een gebouw of een gebouwencomplex, afwijken van de bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan
is aan beide hiernavolgende voorwaarden :
1°
het gebouw of het gebouwencomplex beantwoordt op het ogenblik van de aanvraag aan alle
hiernavolgende vereisten :
a) het gebouw of het gebouwencomplex bestaat,
b) het gebouw of het gebouwencomplex is niet verkrot,
c) het gebouw of het gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund,
d) het gebouw of het gebouwencomplex is niet gelegen in :
1) ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden en agrarische
gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde,
2) recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen
gebieden, en de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de
categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren ;
2°
de functiewijziging komt voor op een door de Vlaamse Regering vast te stellen lijst, waarin
nadere regelen en bijkomende voorwaarden voor de betrokken wijzigingen van gebruik kunnen
worden bepaald.
§2. De weigering om een afwijking, vermeld in §1, te verlenen, geeft nimmer aanleiding tot een
planschadevergoeding.
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Afdeling 4. Planologische attesten
Art. 114. Een planologisch attest is een gezaghebbend advies dat vermeldt of een bestaand,
hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het
gevestigd is, gelet op de wenselijkheid of onwenselijkheid om op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg op te maken. Bij behoud vermeldt het attest welke
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er op korte en op lange termijn mogelijk zijn.
In het attest worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Daarenboven houdt het attest rekening met de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu, en de culturele, economische, esthetische en sociale
gevolgen.
Het attest kan worden aangevraagd door en voor een bedrijf dat voldoet aan één van volgende
voorwaarden :
1°
het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht, vermeld in het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning ;
2°
het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.
Art. 114.1. §1. Het attest wordt aangevraagd bij de gedelegeerde planologische ambtenaar.
§2. De gedelegeerde planologische ambtenaar onderzoekt de volledigheid van de aanvraag. Indien een
aanvraag niet voldoet aan de gestelde regelen, biedt de ambtenaar de aanvrager de gelegenheid
binnen een daartoe gestelde termijn het verzuim te herstellen. Indien van deze gelegenheid geen dan wel
op niet afdoende wijze gebruik wordt gemaakt, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard.
Is de aanvraag volledig, dan levert de gedelegeerde planologische ambtenaar een ontvangstbewijs af ;
hij stuurt de aanvraag door naar het bestuursorgaan, bevoegd voor de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan voor het betrokken gebied.
§3. Het bevoegde bestuursorgaan vraagt advies aan alle bij of krachtens decreet aangewezen instanties
die over het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan advies moeten geven.
Het advies wordt vervolgens aan de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening overgemaakt.
§4. Het bevoegde bestuursorgaan richt over de aanvraag een openbaar onderzoek in, gedurende
dertig kalenderdagen. Binnen die periode moeten bezwaren en technische opmerkingen per beveiligde
zending naar de bevoegde commissie voor ruimtelijk ordening gestuurd worden.
De bevoegde commissie bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en technische opmerkingen, en
brengt een gemotiveerd advies uit bij het bestuursorgaan dat het ruimtelijk uitvoeringsplan moet
opmaken.
De gedelegeerde planologische ambtenaar of, voor planologische attesten afgeleverd door het college
van burgemeester en schepenen, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, dient het betrokken
bestuursorgaan eveneens van advies.
§5. Naargelang het geval beslist de Vlaamse Regering, de deputatie of het college van burgemeester
en schepenen over de aanvraag van het attest.
De beslissing wordt per beveiligde zending naar de aanvrager verzonden. Als het attest wordt uitgereikt
door de deputatie, wordt onverwijld een afschrift aan de gedelegeerde planologische ambtenaar
bezorgd. Als het attest wordt uitgereikt door de gemeente, wordt onverwijld een afschrift bezorgd aan
de gedelegeerde planologische ambtenaar en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
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§6. In zoverre een positief planologisch attest onverenigbaar is met een ruimtelijk structuurplan, kan bij
de Vlaamse Regering een schorsend administratief beroep worden ingesteld door :
1°
de gedelegeerde planologische ambtenaar, voor wat betreft attesten, afgegeven door de
deputatie ;
2°
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, voor wat betreft attesten, afgegeven door het
college van burgemeester en schepenen.
Het beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat de dag
na deze van ontvangst van het afschrift van het positief planologisch attest. Een afschrift van het
beroepschrift wordt bezorgd aan de houder van het attest en aan de deputatie, respectievelijk het
college van burgemeester en schepenen.
De Vlaamse Regering kan de houder van het attest en de deputatie, respectievelijk het college van
burgemeester en schepenen, in staat stellen om schriftelijk hun zienswijzen over te maken, voor zover
zulks nodig wordt geacht voor een zorgvuldige feitenvinding.
De Vlaamse Regering verstuurt haar beroepsbeslissing per beveiligde zending naar de houder van het
attest en naar de deputatie, respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. Indien de
beroepsbeslissing niet werd verstuurd binnen een termijn van zestig kalenderdagen, ingaande de dag na
deze waarop het beroep is ingesteld, wordt het beroep geacht afgewezen te zijn.
Een afschrift van de beroepsbeslissing wordt aan de gedelegeerde planologische ambtenaar,
respectievelijk de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bezorgd.
Art. 114.2. §1. De afgifte van een positief attest verplicht het betrokken bestuursorgaan ertoe om
binnen het jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg op te
maken.
Indien het betrokken bestuursorgaan dat nalaat, dan wordt voor dat bestuursorgaan de mogelijkheid tot
het voorlopig vaststellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan of tot het voorlopig aannemen van een plan
van aanleg voor een ander bestaand bedrijf of voor een nieuw bedrijventerrein opgeschort, totdat
alsnog voldaan is aan de rechtsplicht, vermeld in het eerste lid, tenzij het planologisch attest inmiddels
vervallen is.
§2. Op vraag van de houder van een positief attest, kan bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning of een milieuvergunning worden afgeweken van de vigerende stedenbouwkundige
voorschriften.
Vereist is dat de houder van het attest bewijst dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan :
1°
de aanvraag is ingediend binnen een jaar na de afgifte van het attest ;
2°
de aanvraag beperkt zich tot regelingen en voorwaarden voor de invulling van
kortetermijnbehoeften, zoals aangegeven in het attest.
Art. 114.3. Bij de afgifte van een negatief attest bevestigt het bevoegde bestuursorgaan op het eerste
verzoek van het bedrijf of er al dan niet een mogelijkheid tot herlocalisatie voorhanden is.
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Art. 114.4. Een attest blijft gelden tot het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief wordt vastgesteld.
Het attest vervalt ook :
1°
als binnen het jaar na afgifte van het attest geen aanvraag werd ingediend voor een
stedenbouwkundige vergunning ;
2°
als deze stedenbouwkundige vergunning is vervallen ;
3°
als het bedrijf zijn activiteit stopzet ;
4°
bij overdracht van enig zakelijk recht op het bedrijf of individuele bedrijfsgebouwen ;
5°
vijf jaar na de afgifte van het attest.
Art. 114.5. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen voor de toepassing van deze
onderafdeling, in het bijzonder :
1°
de minimale inhoud van de aanvraag voor een attest ; als de gebouwen slechts gedeeltelijk
vergund zijn, bevat de aanvraag duidelijkheid over de verwijdering of de regularisatie van wat
niet vergund is ;
2°
de regeling van de termijnen doorheen de procedure ;
3°
de procedureregeling voor het administratief beroep, vermeld in artikel 114.1, §6.
Hoofdstuk V. Verhouding met de milieuvergunning
Art. 115. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning
vereist is, wordt voor de toepassing van artikel 5, §2, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning beschouwd als :
1°
definitief verleend :
a) hetzij vanaf de datum waarop van de stedenbouwkundige vergunning gebruik kan worden
gemaakt overeenkomstig artikel 120.7, §2, tweede lid, dan wel artikel 121.2, §4 ;
b) hetzij vanaf de datum waarop door de Vlaamse Regering, de gedelegeerde
stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar beslist
werd tot het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning overeenkomstig artikel 122 ;
2°
definitief geweigerd : vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om
de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.
§2. Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of
die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend
overeenkomstig artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de
melding niet is gebeurd.
In het geval, vermeld in het eerste lid, gaat de termijn van twee jaar, bepaald in artikel 116.1, §1,
eerste lid, 1°, pas in op de dag dat de milieuvergunning definitief wordt verleend, respectievelijk de
melding is gebeurd.
Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5, §1, van het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning van
rechtswege. Het verval van de stedenbouwkundige vergunning wordt door de instantie die de
milieuvergunning heeft geweigerd onverwijld meegedeeld aan de aanvrager en de overheid die de
stedenbouwkundige vergunning heeft verleend.
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Hoofdstuk VI. Geldingsduur en wijzigbaarheid
Afdeling 1. Stedenbouwkundige vergunningen
Art. 116. Een stedenbouwkundige vergunning geldt voor een onbepaalde duur, behoudens indien
uitdrukkelijk anders vermeld.
Art. 116.1. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk
van de volgende gevallen :
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de
afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg gestart ;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken ;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot
vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor
vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de
definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval
blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de
verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het
eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval
dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. Met behoud van de toepassing van §1 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde
duur waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van (…) betreffende het
grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de voorlopige oplevering van het
vooropgestelde sociaal woonaanbod niet geschiedt binnen de krachtens voormeld decreet vastgestelde
termijnen.
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien
van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte
van een bouwproject.
Art. 116.2. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen op het vlak van de stedenbouwkundige
vergunningen voor een bepaalde duur, in het bijzonder de minimale en maximale geldigheidsduur ervan.
Afdeling 2. Verkavelingsvergunningen
Art. 117. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé
van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van
rechtswege wanneer :
1°
binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve
aanleg niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen
jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de
kavels ;
2°
binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve
aanleg niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van
de kavels.
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Voor de toepassing van het eerste lid :
1°
wordt met verkoop gelijkgesteld : de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien
verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt ;
2°
komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking ;
3°
komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in
aanmerking.
§2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van
bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer :
1°
binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve
aanleg niet is overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het
verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in
artikel 95.1, §1 ;
2°
binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is
overgegaan tot registratie van de in §1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste
één derde van de kavels ;
3°
binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is
overgegaan tot registratie van de in §1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste
twee derde van de kavels.
§3. Onverminderd §1 en §2 vervalt een verkaveling waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16
van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien
de voorlopige oplevering van het vooropgestelde sociaal woonaanbod niet geschiedt binnen de
krachtens voormeld decreet vastgestelde termijnen.
§4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in §1, §2 en §3, gerekend per fase. Voor
de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de betrokken fase.
§5. Het verval, vermeld in §1 en §2, 2° en 3°, en §3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.
§6. Onverminderd §5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich
op de verkavelingsvergunning beroepen, indien de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of
meer kavels van deze personen, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre
deze niet door de hogere overheid of de rechter werden vernietigd.
§7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van
rechtswege.
Art. 117.1. §1. Een niet-vervallen verkavelingsvergunning kan na verloop van een termijn van vijftien
jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg worden herzien of vernietigd
ingevolge de definitieve vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg, op
voorwaarde dat dit bij de voorlopige en de definitieve vaststelling van het plan uitdrukkelijk bepaald is.
In dat geval kan het voor de planopmaak bevoegde bestuursorgaan de schorsing gelasten van de
verkoop of van de verhuring voor meer dan negen jaar en van de vestiging van een erfpacht of
opstalrecht op het geheel of een gedeelte van de verkaveling.
De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen voor de toepassing van het tweede lid.
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§2. In afwijking van §1, eerste lid, kan de herziening of vernietiging geschieden vóór het verstrijken van
de aldaar bedoelde termijn van vijftien jaar, indien het ruimtelijk uitvoeringsplan of het plan van aanleg
vastgesteld wordt met het oog op de uitbouw van lijninfrastructuur of gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen.
§3. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de contractuele rechten tussen de verkavelaar
en de eigenaars van de kavel, of tussen deze eigenaars onderling.
Art. 117.2. Een niet-vervallen verkavelingsvergunning kan, voor wat het niet-vervallen gedeelte betreft,
te allen tijde worden vernietigd op vraag van de eigenaars van ten minste de helft van de in de
oorspronkelijke vergunning toegestane kavels. De aanvraag doorloopt dezelfde procedure als een
verkavelingsaanvraag.
De vernietiging moet worden geweigerd als de eigenaars van meer dan één vierde van de in de
oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk en op ruimtelijke motieven gebaseerd
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Art. 117.3. §1. Een niet-vervallen verkavelingsvergunning kan te allen tijde worden gewijzigd op vraag
van de eigenaar van een in een verkaveling begrepen kavel, voor wat betreft het deel dat hij in
eigendom heeft. De aanvraag doorloopt dezelfde procedure als een verkavelingsaanvraag.
De wijziging, vermeld in het eerste lid, kan slechts worden toegekend indien de eigenaars van ten minste
de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels met het voorstel akkoord gaan. Dit
akkoord kan op twee manieren worden gegeven :
1°
door ondertekening van de aanvraag ;
2°
door het niet aantekenen van een ontvankelijk en op ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar bij
het college van burgemeester en schepenen.
Art. 117.4. §1. De houder van een verkavelingsvergunning
verkavelingsvergunning, in haar geheel of voor bepaalde kavels.

kan

verzaken

aan

de

De eigenaar van één of meer kavels kan ten aanzien van zijn kavels, of sommige daarvan, verzaken
aan de verkavelingsvergunning.
§2. Een verzaking wordt per beveiligde zending gemeld aan het vergunningverlenende bestuursorgaan.
Als dat bestuursorgaan instemt met de verzaking, heeft deze gevolg vanaf de datum waarop deze
instemming betekend wordt.
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Hoofdstuk VII. Administratieve procedure
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Onderafdeling 1. Reguliere en bijzondere procedure
Art. 118. §1. Er bestaan twee onderscheiden administratieve procedures voor de toekenning van een
vergunning :
1°
een reguliere procedure, vermeld in afdeling 2 ;
2°
een bijzondere procedure, vermeld in afdeling 3, voor handelingen van algemeen belang of
voor aanvragen ingediend door publiekrechtelijke of semipublieke rechtspersonen.
§2. In afwijking van §1 worden volgende aanvragen overeenkomstig de reguliere procedure ingediend
en behandeld :
1°
aanvragen uitgaande van een sociale woonorganisatie, vermeld in het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode ;
2°
aanvragen voor vergunningen waaraan een (sociale) last verbonden moet worden ingevolge
artikel 4.1.16, respectievelijk 4.2.5 van het decreet van (…) betreffende het grond- en
pandenbeleid.
De Vlaamse Regering kan daarenboven de handelingen van algemeen belang of van publiekrechtelijke
of semipublieke rechtspersonen aanwijzen, dewelke omwille van hun beperkte ruimtelijke impact of de
eenvoud van het dossier binnen de reguliere procedure worden behandeld.
De gemeentelijke overheid mag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar geen instructies
geven over de advisering van aanvragen, vermeld in het eerste en tweede lid. Zij mag over de
uitoefening van die specifieke adviserende taak geen verantwoording vragen. De wijze van uitoefening
van die taak wordt te allen tijde buiten beschouwing gelaten bij rechtspositionele beslissingen
betreffende de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
§3. Binnen de reguliere procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen ontvoogde en niet-ontvoogde
gemeenten.
Een gemeente is ontvoogd vanaf de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van het uittreksel,
vermeld in artikel 193, §1, eerste of tweede lid. De aanvragen voor een vergunning die aan het college
van burgemeester en schepenen worden betekend vóór de eerste dag van de tweede kalendermaand na
deze van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, worden evenwel nog behandeld volgens de
procedureregelingen die gelden in hoofde van niet-ontvoogde gemeenten.
Een gemeente is niet langer ontvoogd vanaf de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van het
uittreksel, vermeld in artikel 193, §4. De aanvragen voor een vergunning worden vanaf die datum
behandeld volgens de procedureregelingen die gelden in hoofde van niet-ontvoogde gemeenten. De
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar brengt het advies, vermeld in artikel 120.4, §2, uit over
alle aanvragen waarover op die datum nog geen advies is ingewonnen bij de instanties, vermeld in
artikel 120.4, §1, eerste lid.
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§4. Voor de toepassing van §1, 2°, worden rechtspersonen beschouwd als semipubliek, wanneer
voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden :
1°
hun werkzaamheden worden in hoofdzaak gefinancierd of gesubsidieerd door één of meer
publiekrechtelijke rechtspersonen ;
2°
hun werking is rechtstreeks of onrechtstreeks onderworpen aan enig toezicht in hoofde van een
publiekrechtelijke rechtspersoon middels één van de hiernavolgende regimes :
a)
een administratief toezicht,
b)
een toezicht op de aanwending van de werkingsmiddelen,
c)
de aanwijzing, door een publiekrechtelijke rechtspersoon, van ten minste de helft van de
leden van de directie, van de raad van bestuur, of van de raad van toezicht.
De Vlaamse Regering kan een niet-limitatieve lijst opstellen van de semipublieke rechtspersonen.
Art. 118.1. §1. Indien de instantie die binnen de reguliere procedure belast is met het
ontvankelijkheidsonderzoek, vaststelt dat een vergunningsaanvraag ten onrechte binnen de reguliere
procedure werd ingediend, dan stuurt zij deze aanvraag zo spoedig mogelijk door naar het
vergunningverlenende bestuursorgaan binnen de bijzondere procedure. Dat bestuursorgaan stelt de
aanvrager onmiddellijk in kennis van de overzending van de vergunningsaanvraag. De aanvraag wordt
dan verder behandeld overeenkomstig de bijzondere procedure.
Het beginsel, vermeld in het eerste lid, geldt, met de nodige veranderingen, indien een aanvraag ten
onrechte binnen de bijzondere procedure werd ingediend.
§2. Voor de toepassing van dit decreet geldt de datum waarop het bevoegde vergunningverlenende
bestuursorgaan de aanvrager in kennis stelt van het feit dat de vergunningsaanvraag overgezonden
werd, als datum waarop de aanvraag werd ingediend.
Onderafdeling 2. Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning
Art. 119. Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden samengevoegd met de
aanvraag voor een milieuvergunning, indien voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden :
1°
de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning zijn wederzijds aan elkaar gekoppeld
op grond van artikel 115 van dit decreet en artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning ;
2°
het college van burgemeester en schepenen is voor beide aanvragen het bevoegde
vergunningverlenende bestuursorgaan.
Aanvragen die aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, voldoen, en door de
vergunningaanvrager worden samengevoegd, worden hierna “samengevoegde aanvragen” genoemd.
Art. 119.1. Samengevoegde aanvragen worden
procedureregelen, vermeld in deze onderafdeling.

behandeld

overeenkomstig

de

specifieke

Voor zover deze specifieke procedureregelen niets anders bepalen, zijn de procedures die gelden voor
aanvragen die niet onder deze onderafdeling ressorteren, aanvullend van toepassing.
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Art. 119.2. Samengevoegde aanvragen worden op straffe van onontvankelijkheid ingediend bij een
uniek gemeentelijk loket van de bevoegde gemeente of gemeenten.
Het uniek gemeentelijk loket wordt uitgebouwd als een fysiek loket, eventueel aangevuld met een
virtueel loket.
De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen betreffende de organisatie van het uniek
gemeentelijk loket, in het bijzonder met het oog op de toegankelijkheid en vlotte bereikbaarheid ervan.
Zij kan tevens specifieke regelen bepalen met betrekking tot de samenstelling van samengevoegde
aanvraagdossiers.
Art. 119.3. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 119, dan meldt de daartoe
door het college van burgemeester en schepenen aangewezen gemeentelijke ambtenaar dat aan de
aanvrager, via het uniek gemeentelijk loket.
In dat geval worden beide aanvragen verder afzonderlijk afgehandeld volgens de procedures die
gelden voor aanvragen die niet onder deze onderafdeling ressorteren.
Art. 119.4. §1. De resultaten van de ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoeken omtrent
samengevoegde aanvragen worden via het uniek gemeentelijk loket en door middel van één gewone
brief aan de aanvrager gemeld.
§2. De procedure wordt voor beide aanvragen definitief stopgezet indien :
1°
de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning onontvankelijk of onvolledig is ;
2°
de aanvraag voor een milieuvergunning onontvankelijk is ;
3°
de aanvraag voor een milieuvergunning onvolledig is en het dossier niet tijdig wordt aangevuld
binnen de krachtens artikel 8sexies, §2, 3°, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning bepaalde termijn.
§3. Samengevoegde aanvragen worden geacht ontvankelijk en volledig te zijn, indien de brief, vermeld
in §1, niet wordt betekend binnen een vervaltermijn van veertien kalenderdagen, ingaand de dag na
deze waarop de samengevoegde aanvragen werden ingediend. Als datum van betekening geldt de
datum van poststempel.
Het eerste lid geldt slechts voor zover de dossiertaks, opgelegd krachtens artikel 19bis van het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, betaald is.
Art. 119.5. Indien over samengevoegde aanvragen een advies moet worden ingewonnen bij dezelfde
adviserende instantie, dan wordt aan deze instantie één gezamenlijke adviesvraag voorgelegd.
De adviezen die worden verleend op grond van een gezamenlijke adviesvraag, worden gelijktijdig
uitgebracht.
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Art. 119.6. §1. Samengevoegde aanvragen worden steeds onderworpen aan één gemeenschappelijk
openbaar onderzoek, georganiseerd overeenkomstig de bij milieuvergunningsaanvragen gebruikelijke
procedure.
§2. In het beslissingsproces over de milieuvergunningsaanvraag wordt ingegaan op de milieugebonden
bezwaren en de bezwaren aangaande de planologische verenigbaarheid van datgene waarvoor de
milieuvergunning wordt aangevraagd.
In het beslissingsproces over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt ingegaan op
de stedenbouwkundige en ruimtelijk gebonden bezwaren.
Indien dezelfde bezwaren in beide beslissingsprocessen worden behandeld, worden zij op gelijke wijze
weerlegd of nagevolgd.
Art. 119.7. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt samengevoegde aanvragen
gelijktijdig en neemt op dezelfde dag een beslissing over beide aanvragen.
Beide beslissingen worden via het uniek gemeentelijk loket en door middel van één brief aan de
aanvrager betekend.
Art. 119.8. De Vlaamse Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze onderafdeling.
Afdeling 2. Reguliere procedure
Onderafdeling 1. Administratieve procedure in eerste aanleg
Art. 120. Een vergunning wordt binnen de reguliere procedure afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de vergunning gelegen is.
Art. 120.1. De vergunningsaanvraag wordt, op straffe van onontvankelijkheid, per beveiligde zending
bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de
aanvraag gelegen is.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen omtrent de opbouw van het aanvraagdossier. Zij kan
daarbij diverse vormen van dossiersamenstelling onderscheiden, naar gelang van de aard, de ruimtelijke
implicaties en de complexiteit van de betrokken handelingen.
Art. 120.2. §1. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de
vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. In niet-ontvoogde gemeenten die nog niet over een
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar beschikken, wordt dit ontvankelijkheids- en
volledigheidsonderzoek gevoerd door de gemeentelijke administratie.
Een vergunningsaanvraag is ontvankelijk en volledig indien voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in
artikel 120.1, en de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.
§2. De aanvrager wordt per beveiligde zending op de hoogte gebracht van het resultaat van het
ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek.
De aanvraag wordt geacht ontvankelijk en volledig te zijn, indien het resultaat van het
ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek niet wordt betekend binnen een vervaltermijn van veertien
kalenderdagen, ingaand de dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend.
§3. Het verdere verloop van de procedure in eerste aanleg en de beroepsprocedure gelden alleen ten
aanzien van ontvankelijke aanvragen.
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Art. 120.3. §1. De Vlaamse Regering bepaalt welke vergunningsaanvragen onderworpen zijn aan een
openbaar onderzoek, onverminderd artikel 101, eerste lid. Aanvragen voor een vergunning waarvoor
een milieueffectenrapport moet worden opgemaakt, zijn te allen tijde aan een openbaar onderzoek
onderworpen.
§2. Het openbaar onderzoek duurt dertig kalenderdagen. Iedereen kan gedurende deze termijn
schriftelijke en mondelinge bezwaren en technische opmerkingen indienen.
Het openbaar onderzoek gebeurt op kosten van de aanvrager.
§3. Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde stelt een proces-verbaal op van het
openbaar onderzoek.
Het proces-verbaal omvat ten minste een inventaris van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende
schriftelijke en mondelinge bezwaren en technische opmerkingen.
Art. 120.4. §1. De Vlaamse Regering wijst de instanties aan die over een vergunningsaanvraag advies
verlenen.
Deze adviezen hebben de gevolgen als omschreven in artikel 99.2 en artikel 99.3. In voorkomend geval
sorteren zij ook de gevolgen als bepaald in artikel 106, eerste lid, van dit decreet of in artikel 11, §4,
tweede lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten.
De adviezen worden uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen, ingaand de dag
na deze van de ontvangst van de adviesvraag. Indien deze termijn wordt overschreden, kan aan de
adviesvereiste voorbij worden gegaan.
§2. In niet-ontvoogde gemeenten worden de vergunningsaanvragen daarenboven voor advies
voorgelegd aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen bepaald
door de Vlaamse Regering.
Dit advies is bindend, voor zover het negatief is, of voorwaarden oplegt.
Het wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van vijftig kalenderdagen, ingaand de dag na deze van
de ontvangst van de adviesvraag. In die provincies waarin blijkens een door de Vlaamse Regering in het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt bericht ten minste de helft van de gemeenten ontvoogd is, wordt
deze vervaltermijn op dertig kalenderdagen gebracht. Indien de toepasselijke termijn wordt
overschreden, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan.
§3. Het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan
beslissen de vergunningsaanvraag voor advies voor te leggen aan de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening.
§4. De adviezen, vermeld in dit artikel, worden verstrekt ten aanzien van het college van burgemeester
en schepenen.
In ontvoogde gemeenten worden zij aangevraagd door de gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar of zijn gemachtigde.
In niet-ontvoogde gemeenten worden zij aangevraagd door het college van burgemeester en schepenen
of zijn gemachtigde. De adviserende instanties bezorgen in die gemeenten een afschrift van hun advies
aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
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Art. 120.5. In ontvoogde gemeenten maakt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor elke
beslissing over een vergunningsaanvraag een verslag op, dat deel uitmaakt van het
vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige
voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat
desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde
openbaar onderzoek.
Art. 120.6. §1. Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een
beslissing binnen een vervaltermijn van :
1°
zo de aanvraag een stedenbouwkundige vergunning betreft :
a) 75 kalenderdagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de
aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is
samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 119,
b) 105 kalenderdagen, in alle nadere gevallen ;
2°
zo de aanvraag een verkavelingsvergunning betreft : 150 kalenderdagen.
De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en
volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd of waarop de ontvankelijkheid en
volledigheid van de vergunningsaanvraag stilzwijgend werd bevestigd.
§2. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, vermeld in §1, wordt de aanvraag
geacht afgewezen te zijn.
Art. 120.7. §1. Een afschrift van de beslissing, vermeld in artikel 120.6, §1, wordt binnen een
ordetermijn van tien kalenderdagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager.
Afschriften worden tevens bezorgd aan :
1°
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ;
2°
de adviserende instanties, vermeld in artikel 120.4, §1 ;
3°
de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.
De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschrift dienen te
bezorgen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke
impact van de vergunde handelingen of de eenvoud van het dossier.
§2. De aanvrager plakt de kennisgeving van de beslissing, vermeld in artikel 120.6, §1, uiterlijk de
derde kalenderdag na de dag van de betekening aan op de plaats waarop de vergunningsaanvraag
betrekking heeft. De datum van aanplakking wordt uitdrukkelijk vermeld. De kennisgeving blijft ten
minste twintig kalenderdagen aangeplakt.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfentwintig
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de
instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel
121, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 115, §2, van dit decreet en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt
tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die
het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
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Art. 120.8. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale organisatorische en procedurele vereisten bij de
inrichting van een openbaar onderzoek, vermeld in artikel 120.3. Zij kan de colleges van burgemeester
en schepenen belasten met de operationalisering van deze minimale vereisten in een reglement.
De Vlaamse Regering kan voorts nadere formele en procedurele regelen bepalen betreffende de
procedure in eerste aanleg, in het bijzonder :
1°
de omschrijving van in de procedure te hanteren termijnen van orde ;
2°
de omschrijving van de vorm van het verslag van de gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar.
De Vlaamse Regering kan ten slotte bepalen welke maatregelen niet-ontvoogde gemeenten dienen te
nemen om het gebrek aan een verslag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar te
compenseren.
Onderafdeling 2. Administratieve beroepsprocedure
Art. 121. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en
schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden
ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het
beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld :
1°
de aanvrager van de vergunning ;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen
kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing ;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door
de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame
en effectieve werking overeenkomstig de statuten ;
4°
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel
120.7, §1, derde lid ;
5°
de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 120.4, §1, eerste lid, op voorwaarde
dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.
In hoofde van de belanghebbenden, vermeld in het eerste lid, 2° of 3°, geldt evenwel dat hetgeen in
voorkomend geval als bezwaar bij het openbaar onderzoek had kunnen worden aangevoerd, niet pas in
de beroepsprocedure kan worden aangevoerd.
§3. Het beroep wordt op straffe van verval ingesteld binnen een termijn van twintig kalenderdagen, die
ingaat :
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager :
a) hetzij de dag na deze waarop de kennisgeving, vermeld in artikel 120.7, §1, eerste lid,
werd betekend,
b) hetzij de dag na deze waarop de vervaltermijn, vermeld in artikel 120.6, §1, verstreken is ;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of
door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 120.4, §1, eerste lid : de dag na
deze waarop de kennisgeving, vermeld in artikel 120.7, §1, tweede lid, werd betekend ;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van
aanplakking.
In afwijking van het eerste lid, 3°, gaat de beroepstermijn slechts in de dag na deze waarop de werken
zichtbaar worden aangevat, indien de aanvrager de bestreden beslissing niet, of niet gedurende twintig
kalenderdagen, heeft aangeplakt.
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§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de
deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het
beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen,
in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van
onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager
en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van
onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald
werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is
verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan
over aan de deputatie, en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Art. 121.1. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar maakt voor elke beslissing in beroep een
verslag op. Het verslag kadert de vergunningsaanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige
voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening. De provinciale
stedenbouwkundige ambtenaar kan bij zijn onderzoek bijkomende inlichtingen inwinnen bij de
adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 120.4, §1.
Het vergunningsdossier van het college van burgemeester en schepenen wordt aan het verslag
toegevoegd.
Art. 121.2. §1. De deputatie neemt haar beslissing omtrent het ingestelde beroep op grond van het
verslag van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar en nadat zij of haar gemachtigde de
betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord.
De Vlaamse Regering kan nadere regelen met betrekking tot de hoorprocedure bepalen.
§2. De deputatie stelt de vergunningsaanvrager en de indiener van het beroep gelijktijdig en per
beveiligde zending in kennis van de beslissing in beroep, en dit binnen een vervaltermijn van
vijfenzeventig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het beroep. Indien
binnen deze vervaltermijn geen beroepsbeslissing wordt betekend, wordt het beroep geacht afgewezen
te zijn.
§3. De deputatie zendt een afschrift van haar beslissing in beroep naar volgende personen of instanties,
voor zover zij zelf niet de indiener van het beroep zijn :
1°
het college van burgemeester en schepenen ;
2°
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
Aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt tevens een kopie van het volledige dossier
bezorgd.
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§4. Van een vergunning, afgegeven door de deputatie, mag onmiddellijk gebruik worden gemaakt,
voor zover de vergunning niet door een rechterlijke beslissing wordt geschorst. Deze bepaling geldt
onverminderd artikel 115, §2, van dit decreet en artikel 4.2.6, §2, eerste lid, van het decreet van (…)
betreffende het grond- en pandenbeleid.
§5. De aanvrager plakt de kennisgeving van de beslissing van de deputatie uiterlijk de derde
kalenderdag na de dag van betekening aan op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking
heeft. De datum van aanplakking wordt uitdrukkelijk vermeld. De kennisgeving blijft ten minste twintig
kalenderdagen aangeplakt.
Art. 121.3. De deputatie voegt beroepen tegen dezelfde beslissing verplicht samen. Alle betrokken
partijen worden onverwijld in kennis gesteld van de samenvoeging.
In geval van samenvoeging gaat de vervaltermijn, vermeld in artikel 121.2, §2, in de dag na deze van
betekening van het laatst ingestelde beroep.
Art. 121.4. De Vlaamse Regering bepaalt nadere formele en procedureregelen in beroep, in het
bijzonder wat betreft :
1°
de opbouw van het beroepschrift ;
2°
de samenstelling van het beroepsdossier.
Afdeling 3. Bijzondere procedure
Art. 122. §1. Een vergunning wordt binnen de bijzondere procedure afgeleverd door :
1°
hetzij de Vlaamse Regering of de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar, voor zover het
aangevraagde onderworpen is aan de verplichting tot het opmaken van een
milieueffectrapportage, of in aanmerking komt voor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van
deze verplichting ;
2°
hetzij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
§2. De Vlaamse Regering kan bepalen welke vergunningsaanvragen binnen de bijzondere procedure
blijkt moeten geven van vooroverleg met of instemming van de Vlaamse Bouwmeester.
§3. Het vergunningverlenende bestuursorgaan of zijn gemachtigde onderzoekt of een
vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Een vergunningsaanvraag is ontvankelijk en volledig
indien voldaan is aan de krachtens §5 bepaalde ontvankelijkheidsvereisten en de dossiergegevens een
onderzoek ten gronde toelaten.
De aanvrager wordt per beveiligde zending op de hoogte gebracht van het resultaat van het
ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek.
De aanvraag wordt geacht ontvankelijk en volledig te zijn, indien het resultaat van het
ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek niet wordt betekend binnen een vervaltermijn van veertien
kalenderdagen, ingaand de dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend.
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§4. Ten aanzien van ontvankelijke vergunningsaanvragen wordt verder gehandeld overeenkomstig de
hiernavolgende regelen :
1°
in de door de Vlaamse Regering bepaalde gevallen, en telkens voor de vergunning een
milieueffectrapport moet worden opgemaakt, wordt de vergunningsaanvraag onderworpen aan
een openbaar onderzoek, met inachtneming van volgende regelingen :
a) het openbaar onderzoek duurt zestig kalenderdagen,
b) iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijke en mondelinge bezwaren en technische
opmerkingen indienen,
c) het openbaar onderzoek gebeurt op kosten van de aanvrager,
d) het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde stelt een proces-verbaal op
van het openbaar onderzoek,
e) het proces-verbaal omvat ten minste een inventaris van de tijdens het openbaar onderzoek
ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en technische opmerkingen ;
2°
het vergunningverlenende bestuursorgaan of zijn gemachtigde wint het voorafgaand advies in
van de door de Vlaamse Regering aangewezen instanties en van het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente waar het betrokken goed gelegen is, rekening houdend met
volgende regelingen :
a) de adviezen worden uitgebracht binnen een termijn van zestig kalenderdagen, ingaand de
dag na deze van de ontvangst van de adviesvraag, met dien verstande dat de
adviseringstermijn, indien de vergunningsaanvraag onderworpen is aan een openbaar
onderzoek, samenvalt met de duur van dat openbaar onderzoek,
b) indien de adviezen niet tijdig worden uitgebracht, kan aan de adviesvereiste voorbij worden
gegaan ;
3°
het vergunningverlenende bestuursorgaan neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing
binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van het
verstrijken van de voor de adviezen en het eventuele openbaar onderzoek voorziene
zestigdagentermijn ;
4°
indien het vergunningverlenende bestuursorgaan niet tijdig beslist, wordt de aanvraag geacht
afgewezen te zijn ;
5°
het vergunningverlenende bestuursorgaan bezorgt per beveiligde zending een afschrift van de
vergunningsbeslissing aan de aanvrager, binnen een ordetermijn van tien kalenderdagen ;
6°
de aanvrager plakt de kennisgeving van de beslissing uiterlijk de derde kalenderdag na de dag
van betekening aan op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, onder
uitdrukkelijke vermelding van de datum van aanplakking, en met dien verstande dat de
kennisgeving ten minste twintig kalenderdagen aangeplakt blijft.
§5. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van
dit artikel.
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Hoofdstuk VIII. Raad voor vergunningsbetwistingen
Afdeling 1. Oprichting
Art. 123. Er wordt een Raad voor vergunningsbetwistingen opgericht, hierna de Raad te noemen.
De Raad spreekt zich als administratief rechtscollege uit over beroepen die worden ingesteld tegen :
1°
vergunningsbeslissingen, zijnde uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen
in laatste administratieve aanleg, betreffende het afleveren of weigeren van een vergunning ;
2°
valideringsbeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen houdende de validering of de weigering
tot validering van een as built-attest.
Art. 123.1. De Vlaamse Regering bepaalt de zetel van de Raad.
Afdeling 2. Bevoegdheid
Art. 124. §1. Zo de Raad vaststelt dat een bestreden vergunnings- of valideringsbeslissing
onregelmatig is, vernietigt hij deze beslissing.
De Raad kan het bestuur dat de vernietigde beslissing nam, bevelen om een nieuwe beslissing te nemen,
binnen de door de Raad bepaalde termijn. De Raad kan in dat verband :
1°
welbepaalde onregelmatige of kennelijk onredelijke motieven aanwijzen die bij de
totstandkoming van de nieuwe beslissing niet kunnen worden betrokken ;
2°
specifieke rechtsregelen of rechtsbeginselen aanwijzen die bij de totstandkoming van de nieuwe
beslissing moeten worden betrokken ;
3°
de procedurele handelingen omschrijven die voorafgaand aan de nieuwe beslissing moeten
worden gesteld.
De Raad kan bij het bevelen van de in het tweede lid, 3°, vermelde procedurele handelingen afwijken
van de bij of krachtens dit decreet bepaalde procedurevoorschriften, in zoverre zulks verantwoord
wordt vanuit proceseconomische redenen en de nood aan een snel en effectief rechtsherstel.
§2. De Raad kan ambtshalve middelen inroepen, die niet in het verzoekschrift zijn opgenomen, voor
zover deze middelen de openbare orde betreffen.
§3. De voorzitter van de Raad is bevoegd tot het nemen van de voorlopige voorzieningen, vermeld in
artikel 127.2.
Afdeling 3. Samenstelling
Art. 125. De Raad bestaat uit vijf raadsleden.
Hij wordt bijgestaan door :
1°
twee griffiers ;
2°
vijf adviseurs ;
3°
administratief personeel.
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Art. 125.1. §1. De Vlaamse Regering benoemt de raadsleden, met overeenkomstige toepassing van
artikel 70, §2 en §4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
§2. De Vlaamse Regering benoemt de griffiers op voordracht van de Raad.
Niemand kan tot griffier worden benoemd tenzij hij :
1°
houder is van een masterdiploma in de rechten ;
2°
een nuttige juridische beroepservaring van ten minste vijf jaar kan doen gelden.
De griffiers kunnen door de Vlaamse Regering worden geschorst en ontslagen, de Raad gehoord.
§3. De Vlaamse Regering benoemt de adviseurs uit een lijst vermeldende hun rangschikking bij een
vergelijkende proef waarvan de Raad de voorwaarden bepaalt. De examenuitslag blijft drie jaar
geldig.
Niemand kan tot adviseur worden benoemd tenzij hij :
1°
houder is van een masterdiploma ;
2°
een nuttige beroepservaring van ten minste tien jaar kan doen gelden.
De adviseurs kunnen door de Vlaamse Regering worden geschorst en ontslagen, de Raad gehoord.
§4. De leden van het administratief personeel worden benoemd en ontslagen door de Raad, die deze
bevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan de voorzitter kan opdragen.
Art. 125.2. De geldelijke en administratieve rechtspositieregelingen die gelden in hoofde van
staatsraden, griffiers, respectievelijk referendarissen bij de Raad van State, zijn van overeenkomstige
toepassing op raadsleden, griffiers, respectievelijk adviseurs bij de Raad.
De decreetgever bepaalt de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.
Art. 125.3. De geldelijke en administratieve rechtspositieregelingen die gelden in hoofde van het
personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, zijn van overeenkomstige toepassing op het
administratief personeel van de Raad.
De Vlaamse Regering bepaalt de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.
Afdeling 4. Werkingsregelen
Art. 126. De Raad kiest uit zijn midden jaarlijks een voorzitter.
De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de Raad. Hij staat in voor het opmaken en
opvolgen van een beleidsplan.
Art. 126.1. De Raad neemt een reglement van orde aan, dat door de Vlaamse Regering bekrachtigd
moet worden.
Het reglement van orde treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
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Art. 126.2. Het reglement van orde deelt de Raad in Kamers in en bepaalt de wijze waarop
beroepsdossiers aan de Kamers worden toegewezen.
De Kamers houden zitting met één raadslid. Zij houden evenwel zitting met drie raadsleden in de
gevallen waarin zulks nodig wordt geacht om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren of wanneer
juridische moeilijkheden daartoe grond opleveren. De Raad wijst de kamervoorzitters van de
meervoudige kamers aan.
De Raad wijst elke griffier toe aan één of meer Kamers.
Afdeling 5. Procedure
Onderafdeling 1. Algemeen
Art. 127. De partijen kunnen zich bij een procedure voor de Raad doen bijstaan of laten
vertegenwoordigen door een raadsman.
Indien deze raadsman optreedt als vertegenwoordiger, legt hij een schriftelijke machtiging daartoe
voor, behoudens indien :
1°
de raadsman ingeschreven is als advocaat of als advocaat-stagiair ;
2°
de raadsman verschijnt samen met de partij die hij vertegenwoordigt.
Art. 127.1. §1. De partijen kunnen één of meer raadsleden van de bevoegde Kamer schriftelijk en op
gemotiveerde wijze wraken vóór de aanvang van de zitting, tenzij de reden tot wraking later is
ontstaan. De voorzitter, of, zo deze wordt gewraakt, het oudste raadslid, doet onmiddellijk uitspraak
over het verzoek tot wraking. Zo het verzoek wordt ingewilligd, wordt het gewraakte raadslid
vervangen.
Het raadslid dat weet dat er een reden tot wraking tegen hem bestaat, onthoudt zich van de zaak en
laat zich vervangen.
§2. De redenen tot wraking zijn dezelfde als deze, vermeld in artikel 828, 829, tweede lid en 830 van
het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 127.2. In elke stand van het dossier kan de voorzitter van de Raad, ter voorkoming van een
moeilijk te herstellen ernstig nadeel, een bestreden vergunningsbeslissing schorsen bij wijze van
voorlopige voorziening. De schorsingsbeslissing wordt ambtshalve of op verzoek genomen.
Art. 127.3. Alle betekeningen, kennisgevingen en oproepingen in het kader van een procedure voor de
Raad worden verricht per beveiligde zending, behoudens indien het reglement van orde anders bepaalt.
Art. 127.4. De Raad voert rechtstreeks briefwisseling met alle besturen die hij nuttig acht.
Hij is gerechtigd alle bescheiden en inlichtingen omtrent de zaken waarover hij zich uit te spreken heeft,
door deze besturen te doen overleggen.

Pagina 71

26 juni 2008

Onderafdeling 2. Aanhangigmaking
Art. 128. §1. De beroepen bij de Raad kunnen door volgende belanghebbenden worden ingesteld :
1°
de aanvrager van de vergunning of van het al dan niet gevalideerde as built-attest ;
2°
de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorganen ;
3°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen
kan ondervinden ingevolge de vergunnings- of valideringsbeslissing ;
4°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door
de vergunnings- of valideringsbeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken
over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten ;
5°
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, voor wat betreft vergunningen afgegeven
binnen de reguliere procedure, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 120.7, §1, derde
lid ;
6°
de bij het dossier betrokken adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 120.4, §1,
eerste lid, respectievelijk artikel 122, §3, 2°, b), op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben
verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.
De belanghebbende die in voorkomend geval nagelaten heeft om een voor hem nadelige
vergunningsbeslissing te bestrijden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd
administratief beroep bij de deputatie, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de
Raad te wenden.
In hoofde van alle belanghebbenden geldt dat hetgeen in voorkomend geval als middel bij het
administratief beroep bij de deputatie had kunnen worden aangevoerd, niet pas in de beroepsprocedure
kan worden aangevoerd. In hoofde van de belanghebbenden, vermeld in het eerste lid, 3° of 4°, geldt
tevens dat hetgeen in voorkomend geval als bezwaar bij het openbaar onderzoek had kunnen worden
aangevoerd, niet pas in de beroepsprocedure kan worden aangevoerd.
§2. De beroepen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van twintig kalenderdagen, die ingaat als
volgt :
1°
wat betreft vergunningsbeslissingen :
a) hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening vereist is,
b) hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen ;
2°
wat betreft valideringsbeslissingen : de dag na deze van de bekendmaking op de wijze als
bepaald in artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Indien de aanvrager van de vergunning gericht is tegen een stilzwijgende weigering tot het verlenen van
een vergunning, gaat de beroepstermijn in de dag na deze waarop de vervaltermijn, vermeld in artikel
121.2, §2, respectievelijk artikel 122, §4, 3°, verstreken is.
In afwijking van het eerste lid, 1°, b), gaat de beroepstermijn slechts in de dag na deze waarop de
werken zichtbaar worden aangevat, indien de aanvrager de bestreden beslissing niet, of niet gedurende
twintig kalenderdagen, heeft aangeplakt.
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§3. De beroepen worden ingesteld bij wijze van verzoekschrift.
Het verzoekschrift wordt gedagtekend en bevat :
1°
de naam, de hoedanigheid en het adres van de verzoeker ;
2°
de naam en het adres van de verweerder ;
3°
het voorwerp van het beroep ;
4°
een uiteenzetting van de feiten ;
5°
een omschrijving van :
a) de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van
behoorlijk bestuur,
b) de wijze waarop deze regelgeving, voorschriften of beginselen naar het oordeel van de
verzoeker geschonden wordt of worden.
Het verzoekschrift omschrijft in voorkomend geval de redenen op grond waarvan, bij wijze van
voorlopige voorziening, om de schorsing van de vergunningsbeslissing wordt verzocht.
Het reglement van orde kan nadere vormvereisten vaststellen.
§4. De verzoeker kan aan het verzoekschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht.
De overtuigingsstukken worden door de verzoeker gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
Art. 128.1. §1. De griffier schrijft elk inkomend verzoekschrift in op een register.
Hij maakt een afschrift van het verzoekschrift over aan de verweerder en aan de belanghebbenden bij
de zaak, vermeld in artikel 128, §1, eerste lid, voor zover zij kunnen worden bepaald.
Hij stelt verzoeker en verweerder schriftelijk in kennis van de samenstelling van de bevoegde Kamer.
§2. Een beroep wordt niet geregistreerd indien niet voldaan is aan de vormen, vermeld in artikel 128,
§3.
In dat geval stelt de griffier de verzoeker in staat om het verzoekschrift te regulariseren, binnen een
vervaltermijn van vijftien kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van de
regularisatiemogelijkheid.
De verzoeker die zijn verzoekschrift tijdig regulariseert, wordt geacht het te hebben ingediend op de
datum van de eerste verzending ervan.
Een verzoekschrift dat niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn
ingediend.
Art. 128.2. De verzoeker is een griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht wordt vastgesteld door de Vlaamse Regering.
De griffier brengt de verzoeker schriftelijk op de hoogte van het verschuldigde bedrag.
Het griffierecht wordt gestort op rekening van het grondfonds, vermeld in artikel 144. De storting
wordt verricht binnen een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van de
betekening, vermeld in het derde lid. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is gestort, wordt het
beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij de verzoeker gegronde redenen kan aanbrengen voor dit
verzuim.
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Onderafdeling 3. Tussenkomst
Art. 129. §1. Elk der belanghebbenden, vermeld in artikel 128, §1, eerste lid, kan tussenkomen in een
zaak.
Een verzoek tot tussenkomst wordt ingediend binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van de betekening, vermeld in artikel 128.1, §1, tweede lid. Bij ontstentenis van
dergelijke betekening, kan de Raad echter een latere tussenkomst toelaten, voor zover deze tussenkomst
de procedure op generlei wijze vertraagt.
Een verzoek tot tussenkomst wordt gedagtekend en bevat :
1°
de naam, de hoedanigheid en het adres van de tussenkomende partij ;
2°
de vermelding van de zaak waarin de tussenkomende partij wenst tussen te komen.
§2. De bevoegde Kamer doet onmiddellijk uitspraak over de ontvankelijkheid van een verzoek tot
tussenkomst.
§3. De Raad stelt de tussenkomende partij in de gelegenheid om een schriftelijke uiteenzetting over de
zaak te geven. De Raad stelt hiervoor een termijn vast, die niet korter mag zijn dan vijftien
kalenderdagen. De tussenkomende partij kan aan de schriftelijke uiteenzetting de geïnventariseerde
overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht.
§4. De griffier bezorgt aan de tussenkomende partij alle processtukken.
Onderafdeling 4. Vooronderzoek
Art. 130. §1. De verweerder dient een antwoordnota, een geïnventariseerd administratief dossier en
eventuele bijkomende en geïnventariseerde overtuigingsstukken in, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van de betekening, vermeld in artikel 128.1, §1, tweede lid.
§2. Een afschrift van de antwoordnota wordt aan de verzoeker overgemaakt door de griffier, die de
verzoeker tevens van de neerlegging van het administratief dossier in kennis stelt.
De verzoeker kan een wederantwoordnota indienen binnen een vervaltermijn van vijftien kalenderdagen,
die ingaat de dag na deze van de betekening, vermeld in het eerste lid. De verzoeker kan aan de
wederantwoordnota de geïnventariseerde overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht.
Indien de verweerder verzuimd heeft om een tijdige antwoordnota in te dienen, wordt de verzoeker
hiervan door de griffier in kennis gesteld, en mag hij de wederantwoordnota vervangen door een
toelichtende nota.
Onderafdeling 5. Zitting
Art. 131. Na afloop van het vooronderzoek, worden de partijen uitgenodigd om op een zitting van de
Raad te verschijnen. De zitting wordt georganiseerd binnen een ordetermijn van zestig kalenderdagen
na de betekening van de wederantwoordnota of de toelichtende nota van de verzoeker.
De uitnodiging wordt ten laatste vijftien kalenderdagen vóór de zitting aan de partijen toegestuurd. De
uitnodiging vermeldt :
1°
de plaats en het tijdstip van de zitting ;
2°
desgevallend de door de Raad opgeroepen deskundige ;
3°
de voorwaarden waaronder de partijen eigen getuigen kunnen meebrengen.
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Art. 131.1. De partijen kunnen ter zitting geen bijkomende stukken overmaken aan de Raad, behoudens
hun pleitnota’s.
Art. 131.2. De zittingen zijn openbaar, behoudens indien het alleenzetelende raadslid of de
kamervoorzitter, al dan niet op verzoek van de partijen of één ervan, oordeelt dat gewichtige redenen
aanwezig zijn die zich tegen de openbaarheid verzetten.
Het beroep wordt op tegenspraak behandeld. De partijen pleiten in elkaars aanwezigheid.
Het alleenzetelende raadslid of de kamervoorzitter ondervraagt desgevallend de door de partijen
meegebrachte getuigen.
Het alleenzetelende raadslid of de kamervoorzitter sluit de debatten na de pleidooien en in voorkomend
geval na de wederantwoorden.
Art. 131.3. Bij regelmatige oproeping belet de afwezigheid van de partijen of één ervan de geldigheid
van de zitting niet.
Art. 131.4. De griffier maakt een proces-verbaal op van de zitting.
Het proces-verbaal wordt door het alleenzetelende raadslid of de kamervoorzitter en door de griffier
ondertekend.
Aan het proces-verbaal worden de eventueel overgelegde pleitnota’s toegevoegd.
Onderafdeling 6. Beraadslaging en uitspraak
Art. 132. §1. De Raad beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over zijn uitspraken.
De uitspraken van de Raad worden uitgebracht binnen een ordetermijn van zestig kalenderdagen, die
ingaat de dag na die van de zitting.
§2. De Raad legt in zijn uitspraak het geheel van de kosten ten laste gelegd van de partij die ten
gronde in het ongelijk gesteld wordt. De kosten bestaan uit het griffierecht, vermeld in artikel 128.2, en
uit het getuigengeld.
Het getuigengeld wordt begroot en toegekend op grond van de daartoe door de Vlaamse Regering
bepaalde regelen.
§3. De uitspraken van de Raad worden ondertekend door het alleenzetelende raadslid of de
kamervoorzitter en door de griffier.
De uitspraken van de Raad zijn openbaar.
Art. 132.1. De griffier zendt kosteloos een afschrift van de uitspraak aan de partijen, binnen een
ordetermijn van vijftien kalenderdagen na de dagtekening ervan.
Anderen dan de partijen kunnen afschriften of uittreksels van de besluiten van de Raad verkrijgen. Voor
een afschrift of uittreksel kan een vergoeding worden gevraagd, onder de voorwaarden als bepaald
door de Vlaamse Regering.
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Afdeling 6. Diverse bepalingen
Art. 133. De kredieten welke voor de werking van de Raad nodig zijn, worden uitgetrokken op de
begroting van het departement.
Art. 133.1. De Vlaamse Regering stelt alle nodige aanvullende organieke maatregelen vast welke ter
uitvoering van dit hoofdstuk nodig zijn.
Art. 133.2. Onder het gezag van de Raad voorziet de website van het departement in de
geanonimiseerde publicatie van de uitspraken van de Raad en van een jaarlijks verslagboek. Het
verslagboek bevat onder meer een overzicht van de stand van de zaken die hangende zijn.
Art. 133.3. De Raad onderzoekt elk jaar in de loop van de maand september de stand van de zaken die
hangende zijn en brengt hierover uiterlijk op 15 oktober verslag uit aan de Vlaamse Regering en aan
de voorzitter van het Vlaams Parlement.”.
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TITEL V. DIVERSE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1. Vergunningen- en plannenregister
Art. 36.
Titel 4, hoofdstuk I, afdeling 1, van hetzelfde decreet, bestaande uit artikel 134,
gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 21 november 2003 en 10 maart 2006, wordt vervangen
door wat volgt :
“Afdeling 1. Plannenregister en vergunningenregister
Onderafdeling 1. Plannenregister
Art. 134. §1. Een plannenregister is een geïnformatiseerd gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor
het grondgebied van de gemeente ten minste volgende gegevens zijn opgenomen :
1°
de vigerende stedenbouwkundige voorschriften ;
2°
de aanduiding van de delen van de vigerende plannen waarop een voorkooprecht, vermeld in
artikel 63 geldt ;
3°
de aanduiding van de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een planologische
bestemmingswijziging die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel
84, een planbatenheffing, vermeld in artikel 87, of een bestemmingswijzigingscompensatie,
vermeld in boek 5, titel 2, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid ;
4°
de rooilijnplannen ;
5°
de onteigeningsplannen ;
6°
beschermingsvoorschriften ten gevolge van regelgeving binnen andere beleidsvelden dan de
ruimtelijke ordening, dewelke gevolgen hebben voor het gebruik van de grond.
De gegevens, vermeld in het eerste lid, 1° en 6°, worden zoveel mogelijk per kadastraal perceel
weergegeven.
De Vlaamse regering stelt een lijst op van de regelgeving en de informatie daaromtrent die in het
plannenregister moeten worden opgenomen.
§2. Elke gemeente is verplicht om een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen
en er uittreksels uit af te leveren volgens de bepalingen van dit decreet.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de opmaak en de actualisering van het
plannenregister. Zij kan de specifieke wijze bepalen waarop artikel 261 van het Gemeentedecreet
geoperationaliseerd wordt indien de gemeente zich niet gedraagt naar de bij of krachtens deze
onderafdeling voorgeschreven regelen.
§3. De overheden die belast zijn met het opmaken van stedenbouwkundige voorschriften, sturen
ambtshalve een afschrift van het deel dat betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente, naar
het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk binnen vijfenveertig dagen na de voorlopige
vaststelling, de definitieve vaststelling, respectievelijk de goedkeuring. De betrokken overheden zijn
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het meegedeelde afschrift met de stukken die zij in hun
bezit hebben.
De gegevens, vermeld in §1, worden geregistreerd binnen een termijn van veertien kalenderdagen,
hetzij na de beslissing van de gemeenteraad, hetzij na de ontvangst van de betrokken informatie. Het
college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het
plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende de informatieplichten, vermeld in het
eerste lid.
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Onderafdeling 2. Vergunningenregister
Art. 134bis. §1. Een vergunningenregister is een geïnformatiseerd gemeentelijk gegevensbestand,
waarin voor het grondgebied van de gemeente perceelsgebonden informatie is opgenomen met
betrekking tot de ruimtelijke ordening.
Het vergunningenregister omvat ten minste volgende gegevens, geordend per kadastraal perceel :
1°
het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam ;
2°
de afgegeven stedenbouwkundige attesten ;
3°
elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en de identiteit van de aanvrager;
4°
elke aanvraag voor een verkavelingsvergunning en de identiteit van de aanvrager;
5°
elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot die vergunningen, en
de identiteit van de personen die beroep aantekenen ;
6°
elke melding en de identiteit van de persoon die de melding verricht ;
7°
de afgeleverde as built-attesten en de eventuele valideringsbeslissingen, vermeld in artikel 93.6,
§2, eerste lid ;
8°
het verval van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning ;
9°
de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt wordt met betrekking tot inbreuken op dit
decreet, het verdere gevolg dat aan deze processen-verbaal gegeven wordt, iedere gerechtelijke
uitspraak ter zake en de uitvoering van de herstelmaatregelen ;
10° de vermelding van elk rechtsmiddel dat tegen de gerechtelijke uitspraken, vermeld in 9°,
aangewend wordt, de daaropvolgende uitspraken en het gevolg dat daaraan gegeven wordt ;
11° het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing ;
12° in voorkomend geval het declaratief attest, vermeld in artikel 145quater.
De Vlaamse Regering kan de bijkomende ruimtelijke gegevens bepalen die in het vergunningenregister
opgenomen worden.
§2. Elke gemeente is verplicht om een vergunningenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te
houden van elkeen en er uittreksels uit af te leveren volgens de bepalingen van dit decreet.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de opmaak en de actualisering van het
vergunningenregister. Zij kan de specifieke wijze bepalen waarop artikel 261 van het Gemeentedecreet
geoperationaliseerd wordt indien de gemeente zich niet gedraagt naar de bij of krachtens deze
onderafdeling voorgeschreven regelen.
Art. 134bis.1. §1. Bestaande constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen of
uithangborden, waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel in de zin van boek III, titel III,
hoofdstuk VI van het Burgerlijk Wetboek is aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962,
worden in het vergunningenregister opgenomen als “vergund geacht”, onverminderd artikel 93.13, §3
en §4.
De vaststelling van de aanwezigheid van een geldig bewijs dat de bestaande constructie vóór 22 april
1962 gebouwd werd, en de omschrijving van de aard van dat bewijs, geldt als motivering voor de
beslissing tot opname als “vergund geacht”.
De vaststelling van het feit dat de constructie niet meer bestaat, van de afwezigheid van enig
bewijsmiddel, of van het feit dat het voorhanden zijnde bewijsmiddel aangetast is door uitdrukkelijk
aangegeven onregelmatigheden, geldt als motivering voor de weigering tot opname als “vergund
geacht”.
Een weigering tot opname als “vergund geacht”, wordt per beveiligde zending aan de eigenaar
betekend.
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§2. Bestaande constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen of uithangborden, waarvan
door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel in de zin van boek III, titel III, hoofdstuk VI van het
Burgerlijk Wetboek is aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de
eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, en waarvan het vergund
karakter door de Vlaamse overheid niet is tegengesproken middels een proces-verbaal of een niet
anoniem bezwaarschrift dat opgesteld is binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen
van de constructie, worden in het vergunningenregister opgenomen als “vergund geacht”, onverminderd
artikel 93.13, §3 en §4. Het vergunningenregister vermeldt de datum van opname van de constructie
als “vergund geacht”.
De vaststelling van het feit dat bij de Vlaamse overheid geen geldig tegenbewijs bekend is, geldt als
motivering voor een opname als “vergund geacht”.
De vaststelling dat bij de Vlaamse overheid een geldig tegenbewijs bekend is, en de omschrijving van de
aard daarvan, geldt als motivering voor de weigering tot opname als “vergund geacht”.
Een weigering tot opname als “vergund geacht”, wordt per beveiligde zending aan de eigenaar
betekend. Deze mededelingsplicht geldt niet ten aanzien van die constructies waarvoor reeds een
gemotiveerde mededeling werd verricht bij de opmaak van het ontwerp van vergunningenregister.
§3. Indien een constructie ten onrechte niet als “vergund geacht” in het vergunningenregister opgenomen
wordt, omwille van een uitdrukkelijke weigering of op grond van het stilzitten van de gemeente, kan de
eigenaar van de constructie een klacht indienen bij de Vlaamse Regering, met het oog op de toepassing
van het dwangtoezicht, vermeld in artikel 134bis, §2, tweede lid.
De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regelen bepalen voor de toepassing van het eerste lid.
Art. 134bis.2. §1. De overheden die beslissingen nemen in verband met de vergunningverlening in het
kader van dit decreet sturen ambtshalve een afschrift van elke beslissing naar het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar het betrokken onroerend goed gelegen is.
De overheden die betrokken zijn in een procedure die betrekking heeft op een betwisting in het kader
van dit decreet sturen ambtshalve een afschrift van elke dagvaarding of verzoekschrift, elke
voorziening in hoger beroep of in cassatie, naar het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente waar het betrokken onroerend goed gelegen is. Iedere in de zaak gewezen beslissing wordt
ambtshalve doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het
betrokken onroerend goed gelegen is.
De overheden die belast zijn met het bezorgen van de afschriften, vermeld in het eerste en tweede lid,
zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van deze afschriften met de stukken die zij in hun bezit
hebben.
§2. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen betreffende de informatieplichten, vermeld in §1.
Art. 134bis.3. De gegevens, vermeld in artikel 134bis, §1, tweede en derde lid, worden geregistreerd
binnen een termijn van vijf werkdagen, hetzij na de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen, hetzij na de ontvangst van de betrokken informatie. Het college van burgemeester en
schepenen is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken
die erin moeten worden opgenomen.
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Onderafdeling 3. Bepaling, aan beide registers gemeen
Art. 134ter. Het plannenregister, het vergunningenregister en de inhouden van beide registers, worden
beschouwd als een bestuursdocument, als bedoeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur.
Beide registers zijn toegankelijk voor het publiek in het gemeentehuis.
Onverminderd hoofdstuk II, afdeling IV, van voormeld decreet van 26 maart 2004 krijgen de
ambtenaren van ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 10 tot en met 13, op eerste verzoek,
onmiddellijk een kosteloos uittreksel.”.
HOOFDSTUK 2. Aanpassingen betreffende stedenbouwkundige attesten. Projectvergaderingen
Art. 37.
In titel IV, hoofdstuk 1, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 2
vervangen door wat volgt :
“Afdeling 2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest. Projectvergaderingen.”.
Art. 38.
In artikel 135 van hetzelfde decreet, wordt §2, gewijzigd bij decreet van 21
november 2003, opgeheven.
Art. 39.
In titel IV, hoofdstuk 1, van hetzelfde decreet worden aan afdeling 2 een artikel
135bis en 135ter toegevoegd, die luiden als volgt :
“Art. 135bis. §1. Het stedenbouwkundig attest is een gezaghebbend advies, afgeleverd door het
college van burgemeester en schepenen of, in de gevallen, vermeld in artikel 118, §1, 2°, de Vlaamse
Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar. Het geeft op basis van een plan aan of een overwogen project in redelijkheid de toets aan
de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke
ordening zal kunnen doorstaan.
Het stedenbouwkundig attest kan niet leiden tot de vrijstelling een vergunningsaanvraag.
§2. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of
tegengesproken, voor zover :
1°
in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële
wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of
de eventuele verkavelingsvoorschriften ;
2°
de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek
geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen
waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden ;
3°
het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.
§3. Het stedenbouwkundig attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik van de uitreiking
ervan.
§4. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van
dit artikel.
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Art. 135ter. §1. Personen die instaan voor de ontwikkeling en verwezenlijking van belangrijke bouw- of
verkavelingsprojecten kunnen, eens een realistische projectstudie voorhanden is, verzoeken om een
projectvergadering met het bevoegde vergunningverlenende bestuursorgaan en de adviesverlenende
instanties, aangewezen krachtens artikel 120.4, §1, respectievelijk artikel 122, §3, 2°, b). Indien de
vergunningsaanvraag ingediend zal worden bij het college van burgemeester en schepenen van een nietontvoogde gemeente, wordt ook de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bij de
projectvergadering betrokken. De projectvergadering beoogt de procedurele afstemming tussen de
betrokken organen en instanties, de bespreking van de eventueel nodig of nuttig geachte
projectbijsturingen en de eventuele toepassing van artikel 135bis.
In het geval het project zal leiden tot een aanvraag voor zowel een stedenbouwkundige vergunning als
een milieuvergunning, dan worden bij de projectvergadering tevens volgende instanties betrokken :
1°
het bestuursorgaan dat bevoegd is voor het verlenen van de milieuvergunning ;
2°
de in het kader van de milieuvergunningsaanvraag adviesverlenende instanties.
§2. Het verzoek tot organisatie van een projectvergadering kan niet worden geweigerd.
§3. De Vlaamse Regering omschrijft de projecten die als belangrijke bouw- of verkavelingsprojecten in
de zin van §1, eerste lid, moeten worden beschouwd.
Zij kan tevens nadere materiële, methodologische en procedurele regelen bepalen voor de toepassing
van dit artikel.”.
HOOFDSTUK 3. Aanpassingen betreffende sommige informatieplichten
Art. 40.
In artikel 137, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000,
worden volgende aanpassingen aangebracht :
1°

het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
“In de authentieke akte wordt de verklaring van de verkrijger opgenomen dat hij een
stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de
authentieke akte werd verleend.” ;

2°

in het derde lid worden de woorden “artikel 99 van dit decreet integraal over” vervangen
door de woorden “een verwijzing naar artikel 93 van dit decreet op” ;

3°

het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt :
“Indien ten gevolge van de overdracht van een onroerend goed, opgenomen in een onderhandse
of authentieke akte, de heffingsplicht, vermeld in artikel 87, wordt overgenomen, stuurt de
instrumenterende ambtenaar binnen de dertig kalenderdagen een afschrift van deze akte aan de
Vlaamse Belastingdienst. In voorkomend geval zijn artikel 433 tot en met 435 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen van overeenkomstige toepassing.”.

Art. 41.
In artikel 138, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “artikel 99 van
dit decreet integraal over” vervangen door de woorden “een verwijzing naar artikel 93 van dit
decreet op”.
Art. 42.
In artikel 141, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “moeten artikel
99 van dit decreet overnemen” vervangen door de woorden “, moeten een verwijzing naar artikel 93
van dit decreet opnemen”.
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HOOFDSTUK 4. Technische bijstelling grondfonds
Art. 43.
In artikel 144, §2, 3°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 21 november
2003 en 10 maart 2006, worden de woorden “het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996 en uit de toepassing van” en de woorden “, onverminderd de
bepaling van artikel 90, §5” geschrapt.
HOOFDSTUK 5. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven
Art. 44.
In titel IV van hetzelfde decreet wordt hoofdstuk IV, bestaande uit artikel 145 tot en
met 145quater, ingevoegd of gewijzigd bij decreten van 13 juli 2001, 19 juli 2002, 21 november
2003, 22 april 2005 en 10 maart 2006, vervangen door wat volgt :
“Hoofdstuk IV. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven
Onderafdeling 1. Begrip
Art. 145. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder “weekendverblijf” verstaan :
1°

2°

“weekendverblijf” : een al dan niet verplaatsbare en vanuit bouwfysisch oogpunt hoofdzakelijk
vergunde constructie met een maximaal bouwvolume van 300 m³, die voldoet aan de vereisten,
vermeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, doch
krachtens de stedenbouwkundige voorschriften niet tot permanente bewoning kan worden
bestemd ;
“permanente bewoners” : personen die voldoen aan beide hiernavolgende voorwaarden :
a)
op 31 december 2008 betrekken zij reeds gedurende ten minste één jaar een
weekendverblijf als hoofdverblijfplaats, zulks blijkens een voorlopige of definitieve
inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de betrokken
gemeente,
b)
zij zijn geen eigenaar van een andere woning.
Onderafdeling 2. Planologisch oplossingskader

Art. 145bis. De voor de planopmaak bevoegde bestuursniveaus onderzoeken of planologische
oplossingen kunnen worden geboden voor bestaande knelpunten op het vlak van de ruimtelijke
inplanting en de permanente bewoning van weekendverblijven. Deze onderzoeken worden uiterlijk op 30
april 2012 afgerond. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die gevolg geven aan het door deze
onderzoeken vooropgestelde oplossingskader, worden uiterlijk op 30 april 2015 definitief vastgesteld.
De planologische oplossingen worden niet aangerekend op de gemeentelijke woonquota, zoals bepaald
door het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Zij worden evenmin meegerekend in de berekening van de
woonbehoeften in het kader van de structuurplanning.
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Onderafdeling 3. Woonrecht
Art. 145ter. §1. Tenzij het ruimtelijk uitvoeringsplan, vermeld in artikel 145bis, reeds vóór 1 januari
2009 in werking is getreden, geldt in hoofde van permanente bewoners, ten persoonlijken titel, een
tijdelijk woonrecht vanaf 1 januari 2009 tot en met de inwerkingtreding van het ruimtelijk
uitvoeringsplan.
In hoofde van permanente bewoners waarvoor geen planologische oplossing geboden wordt, geldt ten
persoonlijken titel een aanvullend woonrecht vanaf de inwerkingtreding van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, vermeld in artikel 145bis, tot en met 31 december 2029. Indien het ruimtelijk
uitvoeringsplan reeds vóór 1 januari 2009 in werking is getreden, geldt het aanvullend woonrecht
vanaf 1 januari 2009. Het ruimtelijk uitvoeringsplan, vermeld in artikel 145bis, kan het aanvullend
woonrecht verlengen, uiterlijk tot en met 31 december 2039. Indien het ruimtelijk uitvoeringsplan reeds
vóór 1 januari 2009 definitief is vastgesteld, kan het orgaan, bevoegd voor de definitieve vaststelling,
een reglement tot dergelijke verlenging van het aanvullend woonrecht aannemen.
Het tijdelijk woonrecht en het eventuele daaropvolgende aanvullend woonrecht worden hiernavolgend
beschouwd als één integraal en continu gegeven, “woonrecht” genoemd.
§2. Permanente bewoners zijn ertoe gehouden in te gaan op het eerste aanbod tot herhuisvesting van
overheidswege, op straffe van verval van hun woonrecht.
Het woonrecht vervalt eveneens indien het weekendverblijf vervreemd wordt, indien een zakelijk recht op
het weekendverblijf wordt overgedragen, of indien het weekendverblijf tenietgaat of niet langer voldoet
aan de vereisten, vermeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode.
Het woonrecht vervalt ten slotte in hoofde van de permanente bewoner die de hoedanigheid van
permanent bewoner verliest, of die na 1 januari 2009 met betrekking tot het weekendverblijf een
misdrijf, vermeld in artikel 146, begaat.
§3. Het woonrecht houdt in hoofde van de permanente bewoners het recht in om het betrokken
weekendverblijf permanent te bewonen gedurende de periode waarbinnen het woonrecht geldt.
Titels die door de overheid namens het algemeen belang werden verkregen vóór de toekenning van het
woonrecht, worden niet ten uitvoer gelegd zolang het woonrecht geldt. De verjaring van het recht op
uitvoering van de titel blijft evenwel geschorst tijdens de volledige duur van het woonrecht.
De rechter die een herstelmaatregel, niet zijnde de betaling van een meerwaarde, beveelt met
betrekking tot een onroerend goed waarop het woonrecht rust, bepaalt het aanvangspunt van de termijn
voor de uitvoering van de herstelmaatregel op het tijdstip waarop het woonrecht een einde neemt.
§4. In afwijking van §3 staat het woonrecht nimmer in de weg aan het vaststellen van een
onteigeningsplan, het verlenen van een onteigeningsmachtiging en het uitvoeren van
onteigeningsverrichtingen.
§5. De Vlaamse Regering kan de wijze bepalen waarop het bestaan en het verval van het woonrecht in
een declaratief attest worden vastgesteld.
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Art. 145quater. Vanaf het verstrijken van het woonrecht kan de burgemeester ten aanzien van een
weekendverblijf dat niet gelegen is in een gebied waarin verblijfsrecreatie toegelaten is, een
woonverbod uitspreken en alle nuttige maatregelen nemen om dat woonverbod te doen naleven, zulks
met overeenkomstige toepassing van artikel 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet.”.
HOOFDSTUK 6. Toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden
Art. 45.
In titel IV van hetzelfde decreet wordt hoofdstuk V, bestaande uit artikel
145quinquies en 145sexies, ingevoegd bij decreten van 7 mei 2004 en 22 april 2005, vervangen
door wat volgt :
“Hoofdstuk V. Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen
andere beleidsvelden
Art. 145quinquies. §1. De mogelijkheden of verplichtingen om af te wijken van stedenbouwkundige
voorschriften of om rekening te houden met ontwerpen van stedenbouwkundige voorschriften, zoals
deze bij of krachtens dit decreet zijn vastgesteld in hoofde van de vergunningenverlenende
bestuursorganen en de ambtenaren van ruimtelijke ordening, gelden onder dezelfde voorwaarden in
hoofde van de instanties en organen die over een vergunningenaanvraag adviseren en in hoofde van de
instanties en organen die adviseren of beslissen over een aanvraag voor een onteigeningsmachtiging,
een milieuvergunning of een vergunning, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu of in het bosdecreet van 13 juni 1990.
§2. Onverminderd §1 kan bij de advisering en beslissing over een milieuvergunningsaanvraag
afgeweken worden van de bepalingen van het gewestplan ten bate van inrichtingen waarvan de
exploitatie geheel of ten dele niet overeenstemt met de bestemmingsvoorschriften van dit gewestplan,
voor zover voldaan is onder beide hiernavolgende voorwaarden :
1°
de goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, hetgeen in het bijzonder betekent dat de
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de voorziene verweving
van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in het
gedrang brengt of verstoort ;
2°
de inrichting is hoofdzakelijk vergund.
Indien de goede ruimtelijke ordening geschaad wordt, kan rekening worden gehouden met de termijn
die nodig is om de inrichting te herlocaliseren. Deze termijn is ten hoogste gelijk aan vijf jaar.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorieën van bedrijven die door hun aard en omvang van het
eerste lid zijn uitgesloten. Zij wijst de gebieden aan waarin het eerste lid niet kan worden toegepast.”.

Pagina 84

26 juni 2008

TITEL VI. HANDHAVINGSBELEID
HOOFDSTUK 1. Technische bijstelling strafsancties
Art. 46.
In artikel 146 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 1 maart 2002 en 21
november 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in het eerste lid, 1°, worden de woorden “de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen,
werken of wijzigingen” vervangen door de woorden “de artikelen 93 en 94 bepaalde
handelingen” ;

2°

in het eerste lid, 2°, worden de woorden “, werken of wijzigingen” geschrapt, en worden de
woorden “artikel 102 of 103, §§1, 3 en 4,” vervangen door de woorden “artikel 99.1 of
107, §1,” ;

3°

aan het derde lid wordt volgende zinsnede toegevoegd :
“, en voor zover het perceel waarop de inbreuk in stand wordt gehouden op het ogenblik
waarop het aflopend misdrijf gepleegd werd, niet onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden
sorteerde.” ;

4°

het vierde lid wordt opgeheven.
HOOFDSTUK 2. Handhavingsplan

Art. 47.
In titel V, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, wordt een afdeling 1bis, bestaande uit
artikel 147bis, ingevoegd, die luidt als volgt :
“Afdeling 1bis. Handhavingsplan
Art. 147bis. §1. De Vlaamse Regering stelt een Handhavingsplan vast binnen de zes maanden na haar
aantreden.
Het Handhavingsplan omvat :
1°
beleidsregels betreffende een strategische, programmatische en onderling afgestemde
uitoefening van de bevoegdheden van de stedenbouwkundige inspecteurs en de door de
Vlaamse Regering of de gouverneur aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 148, eerste
lid ;
2°
beleidsregels die door de stedenbouwkundige inspecteurs en de ambtenaren, vermeld in het
eerste lid, in acht worden genomen bij de uitoefening van hun toezichts- en handhavingstaak en
van de overige bevoegdheden die hun krachtens deze titel worden opgedragen ;
3°
eventuele beleidsregels betreffende de eenvoudige afdoening van adviesvragen, vermeld in
artikel 148ter.2 ;
4°
aanbevelingen betreffende een preventieve en curatieve aanpak van misdrijven, vermeld in
artikel 146 ;
5°
aanbevelingen betreffende de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid.
§2. De Vlaamse Regering stelt het Handhavingsplan vast op grond van :
1°
een ontwerpplan, opgemaakt door de gewestelijke administratie, belast met het toezicht en de
handhaving inzake ruimtelijke ordening, na overleg met relevante handhavingsinstanties ;
2°
de adviezen van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, de strategische adviesraad en de
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten over het ontwerpplan.
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§3. Een Handhavingsplan blijft gelden tot een nieuw Handhavingsplan is vastgesteld.
Het kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden herzien met inachtneming van de procedure, vermeld
in §2.”.
HOOFDSTUK 3. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
Art. 48.
In titel V, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, wordt een afdeling 2bis, bestaande uit
artikel 148bis tot en met 148quinquies.10, ingevoegd, die luidt als volgt :
“Afdeling 2bis. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
Onderafdeling 1. Oprichting en missie
Art. 148bis. §1. Bij het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed wordt een Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid opgericht, hierna de Hoge Raad te noemen.
§2. De Hoge Raad is een orgaan van actief bestuur.
Zijn adviezen, evenals de beslissingen, vermeld in artikel 148ter.14, zijn te allen tijde gesteund op
motieven die ontleend worden aan :
1°
het recht, met inbegrip van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals deze specifiek
binnen de ruimtelijke ordening gelden ;
2°
de weerslag van inbreuken op de rechten van derden en op de plaatselijke ordening, zijnde het
niveau van de goede ruimtelijke ordening van naburige percelen dat zou worden behaald indien
zich geen schade ingevolge een misdrijf, vermeld in artikel 146, zou hebben voorgedaan.
§3. De Vlaamse Regering geeft nimmer instructies omtrent de behandeling van concrete dossiers die aan
de beoordeling van de Hoge Raad zijn voorgelegd.
Onderafdeling 2. Bevoegdheden
Sectie 1. Advies betreffende de herstelvordering en de ambtshalve uitvoering
Art. 148ter. De stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen kunnen
slechts overgaan tot het inleiden van een herstelvordering voor de rechter of tot het ambtshalve
uitvoeren van een herstelmaatregel, wanneer de Hoge Raad daartoe voorafgaandelijk een positief
advies heeft verleend.
Art. 148ter.1. Het advies, vermeld in artikel 148ter, wordt gevraagd bij beveiligde zending.
Bij de adviesaanvraag wordt een informatiedossier gevoegd, waarin de feitelijke en juridische historiek
van het dossier wordt geduid.
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Art. 148ter.2. Indien een adviesaanvraag zich leent tot eenvoudige afdoening, wordt het advies
uitgebracht door de voorzitter of een door hem aangewezen lid, behoudens indien de zaak betrekking
heeft op algemene rechtspunten of beleidsvragen die in het belang van het handhavingsbeleid door de
plenaire vergadering van de Hoge Raad moeten worden beslecht.
Een adviesvraag leent zich tot eenvoudige afdoening in elk van de volgende gevallen :
1°
de adviesaanvraag is kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond ;
2°
de voorgenomen herstelvordering of ambtshalve uitvoering is kennelijk rechtmatig ;
3°
het voorwerp van het betrokken misdrijf is gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.
De voorzitter of het door de voorzitter aangewezen lid brengt zijn advies uit binnen een vervaltermijn
van dertig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van de adviesvraag. Bij het
overschrijden van deze termijn, mag aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan.
Art. 148ter.3. Buiten het geval, vermeld in artikel 148ter.2, brengt de plenaire vergadering van de
Hoge Raad een advies uit binnen een vervaltermijn van zestig kalenderdagen, die ingaat de dag na
deze van de betekening van de adviesaanvraag. Bij het overschrijden van deze termijn, mag aan de
adviesvereiste voorbij worden gegaan.
Art. 148ter.4. Een advies wordt bij beveiligde zending betekend aan het betrokken bestuur. De Hoge
Raad bezorgt een afschrift van het advies aan de belanghebbenden, vermeld in artikel 148quinquies.3,
die in de zaak zijn gehoord of van wiens bestaan de Hoge Raad op grond van het dossier op de hoogte
is.
Een positief advies geldt voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop over het
advies wordt beslist.
Het betrokken bestuur of een derde-belanghebbende kan bij de Hoge Raad een gemotiveerd verzoek
tot heroverweging instellen tegen de afgifte van een negatief advies.
Art. 148ter.5. In elke stand van de adviseringsprocedure kan de voorzitter van de Hoge Raad
vaststellen dat de adviesaanvraag zonder voorwerp is of geworden is. In dat geval wordt het
onderzoek van de zaak gesloten. De voorzitter maakt zijn vaststelling over aan het adviesvragende
bestuur. Dat bestuur kan geen herstelvordering instellen en niet overgaan tot ambtshalve uitvoering.
Sectie 2. Advies betreffende opeenvolgende herstelvorderingen
Art. 148ter.6. Indien de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen
een herstelvordering heeft ingeleid voor de correctionele rechtbank, kan de inspecteur of het college
naderhand voor dezelfde inbreuk slechts een herstelvordering inleiden voor de burgerlijke rechtbank,
wanneer de Hoge Raad daartoe voorafgaandelijk een positief advies heeft verleend.
Hetzelfde geldt indien een herstelvordering eerst voor de burgerlijke rechtbank en vervolgens voor de
correctionele rechtbank wordt ingeleid.
Art. 148ter.7. De adviezen, vermeld in artikel 148ter.6, worden gevraagd bij beveiligde zending.
Bij de adviesaanvraag wordt een informatiedossier gevoegd, waarin de gronden om de initiële keuze
van het bestuur te wijzigen, geduid worden.
Art. 148ter.8. Een advies wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van zestig kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van de betekening van de adviesaanvraag. Bij het overschrijden van deze
termijn, mag aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan.

Pagina 87

26 juni 2008

Art. 148ter.9. Een advies wordt bij beveiligde zending betekend aan het betrokken bestuur. De Hoge
Raad bezorgt een afschrift van het advies aan de belanghebbenden, vermeld in artikel 148quinquies.3,
die in de zaak zijn gehoord of van wiens bestaan de Hoge Raad op grond van het dossier op de hoogte
is.
Een positief advies geldt voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop over het
advies wordt beslist.
Het betrokken bestuur of een derde-belanghebbende kan bij de Hoge Raad een gemotiveerd verzoek
tot heroverweging instellen tegen de afgifte van een negatief advies.
Sectie 3. Advies betreffende sommige betekeningen van vonnissen en arresten
Art. 148ter.10. §1. De stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen
winnen het advies in van de Hoge Raad voorafgaand aan de betekening van een vonnis of arrest
waarin de rechter het bestuur heeft gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien,
indien, enerzijds, de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen op de betekeningsdatum
reeds tien jaar of meer is verstreken en, anderzijds, voldaan is aan alle hiernavolgende mitigerende
voorwaarden :
1°
het voorwerp van het betrokken misdrijf is niet gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied ;
2°
het misdrijf dat aanleiding heeft gegeven tot het vonnis of arrest, heeft geen betrekking op het
verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige
voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen ;
3°
aan de overtreder werden na het vonnis of arrest geen nieuwe strafrechtelijke of bestuurlijke
sancties of verplichtingen tot schadevergoeding opgelegd uit hoofde van een misdrijf, vermeld in
artikel 146.
Het vonnis of het arrest kan eerst worden betekend, indien de Hoge Raad daartoe een positief advies
heeft uitgebracht.
Art. 148ter.11. §1. Het advies, vermeld in artikel 148ter.10, wordt gevraagd bij beveiligde zending.
Bij de adviesaanvraag wordt een informatiedossier gevoegd, waarin in het bijzonder wordt aangegeven
of de overtreder reeds handelingen heeft gesteld om te voldoen aan het vonnis of arrest.
Art. 148ter.12. Een advies wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van zestig kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van de betekening van de adviesaanvraag. Bij het overschrijden van deze
termijn, mag aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan.
Art. 148ter.13. Een advies wordt bij beveiligde zending betekend aan het betrokken bestuur.
Een positief advies geldt voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop over het
advies wordt beslist.
Het betrokken bestuur of een derde-belanghebbende kan bij de Hoge Raad een gemotiveerd verzoek
tot heroverweging instellen tegen de afgifte van een negatief advies.

Pagina 88

26 juni 2008

Sectie 4. Specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen
Art. 148ter.14. §1. De Hoge Raad kan op gemotiveerd verzoek beslissen dat een opeisbaar geworden
dwangsom, vermeld in artikel 149, §1ter, slechts gedeeltelijk ingevorderd wordt, of dat deze
invordering tijdelijk wordt opgeschort. De Hoge Raad houdt bij zijn beoordeling in het bijzonder
rekening met de door de overtreder gestelde handelingen en genomen engagementen met het oog op
een correcte uitvoering van de hoofdveroordeling.
Een maatregel, vermeld in het eerste lid, heeft nimmer betrekking op de vaststaande gerechts- en
uitvoeringskosten die zijn gemaakt door het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom.
§2. Het gemotiveerd verzoek wordt op straffe van onontvankelijkheid bij beveiligde zending bezorgd
aan de Hoge Raad en aan het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom. Bij het
verzoek tot de Hoge Raad wordt op straffe van onontvankelijkheid een bewijs gevoegd van de
beveiligde zending aan het betrokken bestuur.
De verzoeker bezorgt een afschrift van het verzoek aan het Herstelfonds.
§3. Het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom bezorgt een schriftelijk advies aan de
Hoge Raad, binnen een vervaltermijn van twintig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze van de
betekening van het verzoek aan het bestuur.
Indien binnen de gestelde termijn geen advies wordt verleend, mag de Hoge Raad aan de adviesvereiste
voorbijgaan.
§4. De Hoge Raad beslist over het verzoek binnen een ordetermijn van zestig kalenderdagen, die ingaat
de dag na deze van de betekening van het verzoek aan de Hoge Raad.
§5. De beslissing van de Hoge Raad wordt bij beveiligde zending ter kennis gebracht aan de verzoeker
en aan het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom.
De Hoge Raad bezorgt een afschrift van de beslissing aan het Herstelfonds.
Sectie 5. Bemiddelingsopdrachten
Art. 148ter.15. De Hoge Raad is belast met de bemiddelingsopdrachten, vermeld in artikel 158bis en
158ter.
Sectie 6. Adviezen ten behoeve van de Vlaamse overheid
Art. 148ter.16. De Hoge Raad kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot het handhavingsbeleid, op eigen initiatief of op verzoek van het
Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering.
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Onderafdeling 3. Samenstelling
Art. 148quater. §1. De Hoge Raad wordt samengesteld uit een voorzitter, drie leden-juristen en drie
leden-deskundigen.
De voorzitter en de leden-juristen bezitten de graad van master in de rechten en bezitten ten minste tien
jaar nuttige ervaring op het vlak van zowel het ruimtelijkeordeningsrecht als de rechtsbescherming tegen
bestuurlijk optreden.
De leden-deskundigen bezitten ten minste tien jaar nuttige ervaring op het vlak van de ruimtelijke
ordening.
§2. De Vlaamse Regering kan de selectiecriteria, vermeld in §1, tweede en derde lid, verfijnen.
Art. 148quater.1. De voorzitter en de overige leden worden door de Vlaamse Regering aangeduid voor
een hernieuwbare termijn van vijf jaar.
Zij blijven in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
Art. 148quater.2. Het mandaat van lid van de Hoge Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van
een wetgevende vergadering, een provincieraad, een gemeenteraad, een districtsraad of een raad van
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Art. 148quater.3. Indien een mandaat in de schoot van de Hoge Raad om onverschillig welke reden
openvalt, wordt overgegaan tot de vervanging van het lid voor de verdere duur van het mandaat.
Art. 148quater.4. De Vlaamse Regering kan aan de Hoge Raad tijdelijke leden toevoegen om aan
uitzonderlijke omstandigheden het hoofd te bieden. De tijdelijke leden voldoen aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 148quater, §1, tweede of derde lid.
Behoudens verlenging eindigt de opdracht van de tijdelijke leden wanneer de termijn waarvoor zij zijn
aangewezen, verstreken is. Voor zaken waarover de debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn,
blijft de opdracht evenwel geldig tot aan de beslissing van de Hoge Raad.
Art. 148quater.5. De leden van de Hoge Raad ontvangen ten laste van het Vlaamse Gewest een
vergoeding, presentiegelden en reis- en verblijfskosten, waarvan het bedrag of de berekeningswijze
wordt vastgelegd door de Vlaamse Regering.
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Onderafdeling 4. Werkings- en procedureregelen
Sectie 1. Algemene beginselen
Subsectie 1. Quorum en stemverhoudingen
Art. 148quinquies. §1. De Hoge Raad vergadert geldig wanneer de meerderheid van de leden
aanwezig is.
§2. De Hoge Raad spreekt zich uit bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt een nieuwe stemming gehouden. Indien er bij deze tweede stemming
opnieuw staking van stemmen is, beslist de voorzitter.
Subsectie 2. Inspraak vanuit handhavende besturen
Art. 148quinquies.1. De vergaderingen van de Hoge Raad kunnen worden bijgewoond door :
1°
de stedenbouwkundige inspecteur, bevoegd voor het Vlaamse Gewest ;
2°
een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen van een ontvoogde
gemeente, voor wat betreft die agendapunten die een vordering of een maatregel van de
betrokken gemeente betreffen.
De besturen, vermeld in het eerste lid, kunnen voorafgaand aan de sluiting van de besprekingen hun
standpunt weergeven en een stemadvies geven.
Subsectie 3. Deontologie en beroepsgeheim
Art. 148quinquies.2. Het is de leden van de Hoge Raad en van het permanent secretariaat, vermeld in
artikel 148quinquies.9, verboden deel te nemen aan een beraadslaging of een beslissing over zaken
waarbij zij een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben, waarbij hun bloed- of aanverwanten tot in de
vierde graad of de personen met wie zij een feitelijk gezin vormen en persoonlijk en rechtstreeks belang
hebben, of waarbij zij of de rechtspersoon of feitelijke vereniging waarin zij een belang hebben, in een
professionele hoedanigheid betrokken zijn of zijn geweest.
Art. 148quinquies.3. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de leden van de Hoge
Raad voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in het kader van de uitoefening van hun opdrachten
in de Hoge Raad.
Subsectie 4. Horen van belanghebbenden
Art. 148quinquies.4. §1. De Hoge Raad kan belanghebbenden schriftelijk horen telkens wanneer hij dit
nodig acht voor een zorgvuldige feitenvinding of voor de eerbiediging van het verdedigingsbeginsel.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder “belanghebbenden” verstaan :
1°
2°

3°

personen die getroffen worden of kunnen worden door de maatregel waaromtrent de Hoge
Raad is geadieerd ;
rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2 van de wet van 12 januari
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in zoverre de
gediende collectieve belangen bedreigd of geschaad worden door het misdrijf, vermeld in
artikel 146, dat aanleiding geeft tot de maatregel waaromtrent de Hoge Raad is geadieerd ;
derden die in hun rechten worden geraakt door het misdrijf, vermeld in artikel 146, dat
aanleiding geeft tot de maatregel waaromtrent de Hoge Raad is geadieerd.
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Subsectie 5. Bijstand en vertegenwoordiging
Art. 148quinquies.5. Elke persoon kan zich in het kader van een procedure voor de Hoge Raad doen
bijstaan of laten vertegenwoordigen door een raadsman.
Indien deze raadsman optreedt als vertegenwoordiger, legt hij een schriftelijke machtiging daartoe
voor, behoudens indien :
1°
de raadsman ingeschreven is als advocaat of als advocaat-stagiair ;
2°
de raadsman verschijnt samen met de persoon die hij vertegenwoordigt.
Sectie 2. Reglementering
Subsectie 1. Procedure- en werkingsreglement
Art. 148quinquies.6. De Vlaamse Regering stelt een procedure- en werkingsreglement vast op voorstel
van de Hoge Raad.
Dit reglement kan, al dan niet op straffe van nietigheid of onontvankelijkheid voorgeschreven, vorm- en
termijnvoorwaarden opleggen, in het bijzonder wat betreft de aanhangigmaking van zaken, het
overmaken van overtuigingsstukken, het inzagerecht van belanghebbenden en het horen van
belanghebbenden.
Het reglement regelt voorts ten minste :
1°
de werkverdeling in de schoot van de Hoge Raad ;
2°
de wijze waarop het horen, vermeld in artikel 148quinquies.4, georganiseerd wordt ;
3°
het verloop van de bemiddeling, vermeld in artikel 158bis en 158ter ;
4°
de wijze waarop externe deskundigen bij de werking van de Hoge Raad kunnen worden
betrokken voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken.
Het reglement treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Subsectie 2. Huishoudelijk reglement
Art. 148quinquies.7. De Hoge Raad neemt een huishoudelijk reglement aan.
Het huishoudelijk reglement bevat ten minste de deontologische beginselen, gedragsregels en richtlijnen
die de leden van de Hoge Raad tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat.
Sectie 3. Werkingsmiddelen en permanent secretariaat
Art. 148quinquies.8. De Vlaamse Regering stelt de Hoge Raad binnen de beschikbare
begrotingskredieten de nodige werkingsmiddelen ter beschikking, rekening houdend met artikel 159,
derde lid, en artikel 159bis, derde lid.
Art. 148quinquies.9. §1. De Hoge Raad stelt op grond van de werkingsmiddelen een permanent
secretariaat samen.
Het permanent secretariaat wordt geleid door een vaste secretaris en staat onder het gezag van de
voorzitter in voor de algemene administratieve ondersteuning van de Hoge Raad. De vaste secretaris en
de overige leden van het permanent secretariaat beschikken niet over enig stemrecht in de Hoge Raad.
§2. De aanstelling van de vaste secretaris en de overige leden van het permanent secretariaat gebeurt
op grond van een detacherings- of arbeidsovereenkomst.
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Onderafdeling 5. Verslagboek
Art. 148quinquies.10. Onder het gezag van de Hoge Raad brengt het departement jaarlijks een
verslagboek uit, waarin een synthese is opgenomen van de overwegingen die tot de advies- en
beslissingspraktijk van de Hoge Raad hebben geleid.”.
HOOFDSTUK 4. Verfijning bepalingen herstelvorderingen en -maatregelen
Art. 49.
In artikel 149 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 4 juni 2003 en 21
november 2003 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het
Grondwettelijk Hof, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in §1, eerste lid :
a) worden tussen de woorden “Dit gebeurt” en de woorden “op vordering van” de woorden “,
onverminderd artikel 148ter en 148ter.1,” ingevoegd,
b) wordt de zin “Indien deze inbreuken dateren van (...) is voorafgaand aan een eensluidend
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist.” vervangen door de zin “De
herstelvordering wordt ingesteld met inachtneming van volgende regelen :
1°
voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten van handelingen in
strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften
aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op
geldige wijze is afgeweken, wordt gevorderd :
a)
hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand
of de staking van het strijdige gebruik,
b)
hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de
uitvoering van bouw- of aanpassingswerken ;
2°
voor andere misdrijven dan deze, vermeld in 1°, wordt de betaling van de meerwaarde
gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt, aantoont dat de
plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad, in
welk geval één van de maatregelen, als vermeld in 1°, wordt gevorderd.” ;

2°

§1, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt :
“Voor de diverse onderdelen van éénzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen
worden gevorderd, indien deze voldoende individualiseerbaar zijn.” ;

3°

§1, derde lid, wordt opgeheven ;

4°

§1, vierde lid, zal §1bis vormen ;

5°

§1, vijfde lid, zal §1ter vormen, met dien verstande dat de woorden “per dag vertraging in de
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel” worden geschrapt ;
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6°

§3 wordt vervangen door wat volgt :
“§3. Het vorderingsrecht van de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester
en schepenen verjaart, onverminderd de gemeenrechtelijke schorsings- en stuitingsgronden
betreffende burgerlijke rechtsvorderingen volgend uit een misdrijf, en onverminderd artikel 26
van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, als volgt :
1°
in ruimtelijk kwetsbare gebieden : door verloop van tien jaren, te rekenen vanaf de dag
waarop het misdrijf, vermeld in artikel 146, gepleegd werd, evenwel met behoud van de
toepassing van artikel 146, derde lid ;
2°
in openruimtegebied : door verloop van tien jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het
misdrijf, vermeld in artikel 146, gepleegd werd ;
3°
door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf, vermeld in
artikel 146, gepleegd werd : in de gebieden die niet sorteren onder 1° en 2°.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, wordt onder “openruimtegebied” verstaan :
1°
de landelijke en recreatiegebieden, aangewezen op plannen van aanleg, voor zover zij
geen ruimtelijk kwetsbaar gebied uitmaken ;
2°
de gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, die sorteren onder :
a) de categorie van gebiedsaanduiding “landbouw” of “recreatie”, of
b) de subcategorie “gemengd openruimtegebied”, in zoverre het gebied geen
onderdeel is van het Vlaams Ecologisch Netwerk.” ;

7°

§4 wordt vervangen door wat volgt :
“§4. Onverminderd artikel 148ter.3 wordt het positief advies, vermeld in artikel 148ter, bij de
herstelvordering gevoegd, zulks op straffe van onontvankelijkheid. De Vlaamse Regering kan
nadere formele voorwaarden vastleggen waaraan de herstelvordering op straffe van
onontvankelijkheid moet voldoen.” ;

8°

aan §5, tweede lid, wordt volgende zin toegevoegd :
“Hetzelfde geldt ten aanzien van de veroordeling tot bouw- of aanpassingswerken.”.

Art. 50.
In artikel 151 wordt de zin “De bepalingen van artikel 149, §1, tweede lid, §§3, 4 en 5
en artikel 150 zijn hierop van toepassing.” vervangen door de zin “Artikel 149 en 150 zijn van
overeenkomstige toepassing.”.
Art. 51.
Aan titel V, hoofdstuk I, afdeling 3, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 151bis
toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Art. 151bis. Een bestuur dat een herstelvordering heeft ingeleid voor de rechter, kan eerst na positief
advies van de Hoge Raad voor dezelfde inbreuk een herstelvordering inleiden bij een andere rechter.
Het advies van de Hoger Raad wordt ingewonnen op de wijze als bepaald in artikel 148ter.6 tot en met
148ter.9.”.
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Art. 52.
Artikel 153, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003
en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof,
wordt vervangen door wat volgt :
“Voorafgaand aan het opstarten van een ambtshalve uitvoering door de stedenbouwkundige inspecteur
of het college van burgemeester en schepenen is het positief advies, vermeld in artikel 148ter, vereist.
Voor de toepassing van dit lid wordt onder het opstarten van een ambtshalve uitvoering verstaan :
1°
hetzij het aanvatten van een gunningsprocedure tot aanwijzing van een particulier die het vonnis
of het arrest zal uitvoeren ;
2°
hetzij het schriftelijk of mondeling belasten van een particulier, binnen een raamovereenkomst,
tot uitvoering van het vonnis of het arrest ;
3°
hetzij het geven van de nodige instructies aan een ambtenaar of een dienst tot uitvoering van het
vonnis of het arrest.”.
HOOFDSTUK 5. Technische bijstelling stakingsbevel
Art. 53.
In artikel 154, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april
2000, worden de woorden “artikel 114, §2” vervangen door de woorden “artikel 120.7, §3”.
HOOFDSTUK 6. Verruiming mogelijkheden minnelijke schikking
Art. 54.
In hetzelfde decreet wordt titel V, hoofdstuk I, afdeling 6, van hetzelfde decreet,
bestaande uit artikel 158 en 159, gewijzigd bij decreet van 8 maart 2002, vervangen door wat
volgt :
“Afdeling 6. Minnelijke schikking
Art. 158. §1. Vóór de hypothecaire overschrijving van de dagvaarding voor de correctionele rechtbank
op grond van artikel 146 of het exploot tot inleiding van het geding in de zin van artikel 149 tot en
met 151, kan een overtreder de stedenbouwkundige inspecteur verzoeken om een minnelijke schikking,
behoudens in elk van volgende gevallen :
1°
gevallen van recidive ;
2°
gevallen waarin meer dan drie misdrijven vastgesteld worden ;
3°
gevallen waarin het misdrijf bestaat, of ondermeer bestaat, uit het verrichten van handelingen in
strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de
voor het gebied toegelaten bestemmingen.
§2. Een minnelijke schikking is een vergelijk tussen de stedenbouwkundige inspecteur en de overtreder
waarvan de uitvoering leidt tot het verval van de strafvordering en van de herstelvordering.
Het vergelijk betreft :
1°
de betaling van een geldsom, en/of
2°
de uitvoering van door de stedenbouwkundige inspecteur opgelegde bouw- of
aanpassingswerken, tenzij :
a)
een regularisatievergunning werd verkregen,
b)
de overtreder voorafgaandelijk is overgegaan tot het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke staat, respectievelijk de staking van het strijdige gebruik.
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§3. De stedenbouwkundige inspecteur stemt slechts in met een minnelijke schikking indien hij daartoe het
voorafgaand schriftelijk akkoord van de procureur des Konings verkrijgt.
Indien bij het vergelijk bouw- of aanpassingswerken worden opgelegd, stemt de stedenbouwkundige
inspecteur slechts in met de minnelijke schikking na een stedenbouwkundige toetsing op de wijze als
voorgeschreven in een protocolakkoord tussen het agentschap en de gewestelijke administratie, belast
met het toezicht en de handhaving inzake ruimtelijke ordening.
§4. De minnelijke schikking is uitgevoerd wanneer de geldsom is betaald en desgevallend de door de
stedenbouwkundige inspecteur opgelegde bouw- of aanpassingswerken zijn uitgevoerd.
§5. De Vlaamse Regering bepaalt de regelen tot vaststelling van het bedrag van de geldsom, vermeld
in §2, tweede lid, 1°, en regelt de betalingsmodaliteiten.
Zij kan tevens nadere procedurele regelen vastleggen voor de toepassing van deze bepaling.
Art. 158bis. Indien de stedenbouwkundige inspecteur een minnelijke schikking weigert om een andere
reden dan een niet-akkoord van de procureur des Konings, kan de overtreder de Hoge Raad om een
bemiddelingspoging verzoeken.
Art. 158ter. §1. In elke stand van het geding kan de reeds geadieerde rechter een bemiddelingspoging,
vermeld in artikel 158bis bevelen, zolang de zaak niet in beraad is genomen.
De beslissing die een bemiddeling beveelt, legt de aanvankelijke duur van de bemiddelingsopdracht van
de Hoge Raad vast, zonder dat deze drie maanden kan overschrijden. Zij vermeldt tevens de datum
waarop de zaak is verdaagd.
§2. Bij afloop van zijn bemiddelingsopdracht meldt de Hoge Raad de rechter schriftelijk of de partijen
al dan niet tot een akkoord zijn gekomen.
Zo de bemiddeling tot een bemiddelingsakkoord heeft geleid, kunnen de partijen of één van hen de
rechter verzoeken dat akkoord te homologeren overeenkomstig artikel 1043 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Zo de bemiddeling niet tot een volledig bemiddelingsakkoord heeft geleid, wordt de procedure op de
vastgestelde dag voortgezet. De rechter behoudt niettemin de mogelijkheid om, zo hij dat opportuun
acht en zowel de stedenbouwkundige inspecteur als de overtreder ermee instemmen, de
bemiddelingsopdracht van de Hoge Raad voor een door hem bepaalde termijn te verlengen.
§3. Gedurende de bemiddeling blijft de rechter geadieerd en kan hij op elk ogenblik de noodzakelijk
geachte maatregel treffen. Op verzoek van de Hoge Raad kan hij ook vóór het verstrijken van de
vastgestelde termijn een einde maken aan de bemiddeling.
§4. Er is geen voorziening mogelijk tegen de beslissing waarbij de bemiddeling wordt bevolen, verlengd
of beëindigd.
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Afdeling 6bis. Fonds Minnelijke schikkingen
Art. 159. Er wordt een Fonds Minnelijke Schikkingen opgericht. Het is een begrotingsfonds in de zin van
artikel 45 van de wetten op de rijkscomptabiliteit opgericht, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van
17 juli 1991. Het wordt beheerd door de Vlaamse Regering.
Aan het Fonds Minnelijke Schikkingen worden rechtstreeks volgende inkomsten toegewezen :
1°
de middelen die voortkomen uit de toepassing van afdeling 6 door de gewestelijke administratie,
belast met het toezicht en de handhaving inzake ruimtelijke ordening ;
2°
alle andere middelen die worden toegewezen bij of krachtens wettelijke, decretale of
conventionele bepalingen.
De middelen van het Fonds Minnelijke Schikkingen worden aangewend ter dekking van de personeels- en
werkingskosten van de gewestelijke administratie, belast met het toezicht en de handhaving inzake
ruimtelijke ordening en van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid overeenkomstig een door de
Vlaamse Regering bepaalde objectieve verdeelsleutel. Eventuele overblijvende middelen worden gestort
op een rekening van het herstelfonds, vermeld in artikel 159bis.”.
HOOFDSTUK 7. Diverse bepalingen
Art. 55.
In artikel 159bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 10 maart 2006 en
gewijzigd bij decreet van 22 december 2006, van het huidige decreet wordt als volgt aangepast:
1°

aan het tweede lid, 1°, worden de woorden “, onverminderd de bepalingen van afdeling 6bis”
toegevoegd ;

2°

aan het derde lid wordt volgende zin toegevoegd :
“In de begrotingsjaren 2009, 2010, 2011 en 2012 dekt het Herstelfonds personeels- en
werkingskosten van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, behoudens indien het Fonds
Minnelijke Schikkingen in die periode reeds voldoende middelen heeft opgebouwd om deze
kosten te dragen.”.

Art. 56.
Aan titel V, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 8, bestaande uit
artikel 159ter en 159quater, toegevoegd, die luidt als volgt :
“Afdeling 8. Diverse bepalingen
Art. 159ter. De bouw- of aanpassingswerken, vermeld in deze titel, kunnen afwijken van
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, doch slechts voor zover zulks
noodzakelijk is voor het verkrijgen van effectief rechtsherstel.
Deze bouw- of aanpassingswerken zijn nimmer vergunningsplichtig. Zij kunnen niettemin leiden tot een
regularisatievergunning voor de betrokken constructie indien aan de normale regels daarvoor is
voldaan.
Art. 159quater. Ten aanzien van niet-geregulariseerde en wederrechtelijk opgerichte of in stand
gehouden onderdelen van een goed kunnen stabiliteitswerken, vermeld in artikel 92, 11°, worden
vergund, voor zover de overtreder hetzij de bevolen bouw- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd,
hetzij de bevolen meerwaardevergoeding heeft betaald.”.
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Art. 57.
Aan titel V, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 161bis toegevoegd,
dat luidt als volgt :
“Art. 161bis. De processen-verbaal, vermeld in artikel 148, eerste lid, worden vermeld in het
vergunningenregister.”.
TITEL VII. OPHEFFING, AANPASSING EN INVOERING VAN SLOTBEPALINGEN
Art. 58.
Artikel 185, 186, 187, 188, 188bis, 189, 189bis, 194, 195bis, 195ter, 195quater,
195sexies, 196 en 198, van hetzelfde decreet, gewijzigd, vervangen of ingevoegd bij decreten van
26 april 2000, 8 december 2000, 13 juli 2001, 21 november 2003 en 10 maart 2006, worden
opgeheven.
Art. 59.
wat volgt :

In titel VII van hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door

“Hoofdstuk I. Maatregelen ter begeleiding van het decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van
het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid”.
Art. 60.
In titel VII van hetzelfde decreet wordt vóór artikel 167 het volgende opschrift
ingevoegd :
“Afdeling 1. Overgangsmaatregelen en temporele werking”.
Art. 61.

Artikel 167 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 167. Onverminderd de overgangsmaatregelen, vermeld in deze titel, zijn de regelingen van het
decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid vanaf hun datum van inwerkingtreding van toepassing op de plannings-,
vergunningen- en handhavingsprocedures als vastgelegd bij voorliggend decreet, in de stand waarin zij
zich bevinden.
De materiële regels van het decreet, vermeld in het eerste lid, hebben onmiddellijke werking, behoudens
indien uitdrukkelijk anders vermeld.”.
Art. 62.

Artikel 168 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 168. §1. Tijdens de gemeentelijke legislatuur 2006-2012 geldt dat het enkele feit dat niet
voldaan is aan de regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld
in artikel 200, §2, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de rechtsgeldigheid van de door een
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening uitgebrachte adviezen niet in het gedrang brengt.
§2. Vanaf 1 januari 2009 tot en met het einde van de gemeentelijke legislatuur 2006-2012 geldt een
overgangsregime waarbij, indien in een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening méér dan
twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is, bij elke nieuwe benoeming een lid van het
ondervertegenwoordigde geslacht wordt benoemd.
Lopende het overgangsregime kan de gemeenteraad ook beslissen om van effectieve leden van het
oververtegenwoordigde geslacht plaatsvervangende leden maken, en om van plaatsvervangende leden
van het ondervertegenwoordigde geslacht effectieve leden maken, opdat de evenwichtige
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen ten minste bij de effectieve leden verwezenlijkt of
benaderd zou worden. De verschuiving van effectief lid naar plaatsvervangend lid, en van
plaatsvervangend lid naar effectief lid, wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming die noopt tot
een goedkeuring door de deputatie.”.
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Art. 63.

Artikel 169 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 169. In afwijking van artikel 19, §1, kan een gemeenteraad beslissen om een ruimtelijk
structuurplan vast te stellen waarin geen bindend gedeelte is opgenomen. Dergelijk ruimtelijk
structuurplan wordt overeenkomstig dit decreet uitgevoerd middels ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Desalniettemin voldoet de gemeente niet aan de ontvoogdingsvoorwaarden, vermeld artikel 193, §1.”.
Art. 64.

Artikel 170 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 170. De voorschriften van de plannen van aanleg, vastgesteld overeenkomstig het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, behouden hun verordenende
kracht tot zij worden vervangen. De grafische en tekstuele voorschriften van de plannen van aanleg
hebben dezelfde waarde. Van deze voorschriften kan enkel worden afgeweken overeenkomstig de
daartoe in dit decreet vastgestelde afwijkingsmogelijkheden.”.
Art. 65.
Artikel 171 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000 en 13 juli
2001, wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 171. Gemeenten kunnen tot 31 december 2011 overgaan tot de definitieve aanname van
bijzondere plannen van aanleg en daarmee samenhangende onteigeningsplannen overeenkomstig de
bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
zoals dat gold op 31 december 2008, met dien verstande dat deze plannen niet kunnen afwijken van
de voorschriften van het gewestplan.
In voorkomend geval omvat dergelijk bijzonder plan van aanleg een register, al dan niet grafisch, van
de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, vermeld in artikel 84, een planbatenheffing, vermeld in artikel 87, of een
bestemmingswijzigingscompensatie, vermeld in boek 5 van het decreet van (…) betreffende het gronden pandenbeleid.”.
Art. 66.

Artikel 172 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 172. Artikel 84 tot en met 86 zijn van overeenkomstige toepassing op de bijzondere plannen van
aanleg die vanaf 1 januari 2009 voorlopig worden aangenomen.
Vorderingen tot betaling van planschadevergoedingen die zijn ontstaan uit eerdere bijzondere plannen
van aanleg, worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals dat gold op 31 december 2008.”.
Art. 67.
Artikel 173 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, wordt
vervangen door wat volgt :
“Art. 173. Voor de eerste toepassing van de planbatenregeling, vermeld in artikel 87, geldt dat alle
ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg die vanaf 1 januari 2009 voorlopig
worden vastgesteld of aangenomen, en in het kalenderjaar 2009 in werking treden, planbaten kunnen
doen ontstaan, ongeacht de datum waarop de opmaakprocedure een aanvang heeft genomen.
In afwijking van het eerste lid geldt dat planbaten, vermeld in artikel 87, 9° en 10°, eerst kunnen
ontstaan uit ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg die voorlopig worden
vastgesteld of aangenomen vanaf de datum van bekrachtiging van het regeringsvoorstel, vermeld in
artikel 88.1, derde lid.
Art. 68.

In titel VII van hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk II opgeheven.
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Art. 69.
Artikel 174 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, wordt
vervangen door wat volgt :
“Art. 174. Voor de toepassing van de planbatenregeling, vermeld in artikel 87, worden de
gewestplanbestemmingen als volgt geconcordeerd naar de aldaar gehanteerde categorieën of
subcategorieën van gebiedsaanduiding :
Categorie van gebiedsaanduiding
Gewestplanbestemming
→
Woongebieden
Wonen
Industriegebieden
Bedrijvigheid
Dienstverleningsgebieden
Bedrijvigheid
Agrarische gebieden
Landbouw
Bosgebieden
Bos
Groengebieden
Overig groen en Reservaat en natuur
Recreatiegebieden
Recreatie
Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
openbare nutsvoorzieningen
Ontginningsgebieden
Gebied
voor
de
winning
van
oppervlaktedelfstoffen
De Vlaamse Regering bepaalt de concordantie tussen specifieke of aanvullende bestemmingen van de
plannen van aanleg met de categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding, vermeld in het eerste
lid, op grond van hun vergelijkbaarheid met de voorschriften, vermeld in de bijlage bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm
en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van
11 april 2008.”.
Art. 70.

Artikel 175 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 175. Artikel 100.2 heeft eerst uitwerking voor de stedenbouwkundige vergunningen voor de
handelingen, vermeld in artikel 93, 7°, indien voor die handelingen regelen zijn bepaald bij een decreet
in de plaats treedt van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot
gebouwen toegankelijk voor het publiek.”.
Art. 71.

Artikel 176 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 176. §1. De vergunningsaanvragen die bij het college van burgemeester en schepenen zijn
betekend vóór 1 januari 2009, worden door het college van burgemeester en schepenen behandeld
overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend decreet door het
decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid.
§2. De administratieve beroepen die gericht zijn tegen gemeentelijke vergunningsbeslissingen die
dateren van vóór 1 januari 2009, worden door de deputatie behandeld overeenkomstig de regelen die
golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend decreet door het decreet van (…) tot
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.
§3. De administratieve beroepen die gericht zijn tegen provinciale vergunningsbeslissingen die dateren
van vóór 1 januari 2009, worden door de Vlaamse Regering behandeld overeenkomstig de regelen die
golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend decreet door het decreet van (…) tot
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.
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§4. De vergunningsaanvragen die in eerste administratieve aanleg bij de Vlaamse Regering, de
gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar zijn
betekend vóór 1 januari 2009, worden door het bevoegde bestuur behandeld overeenkomstig de
regelen die golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend decreet door het decreet van (…)
tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.
§5. De Raad van State blijft bevoegd om zich uit te spreken over de beroepen tot nietigverklaring en
tot schorsing, gericht tegen vergunningsbeslissingen, vermeld in artikel 123, tweede lid, 1°, voor zover
deze vergunningsbeslissingen uitdrukkelijk of stilzwijgend genomen zijn vóór 1 januari 2009.
De beroepen tot nietigverklaring en tot schorsing, vermeld in het eerste lid, worden behandeld met
inachtneming van de procedureregelen, van toepassing op de Raad van State.”.
Art. 72.
Artikel 177 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, wordt
vervangen door wat volgt :
“Art. 177. Voor de toepassing van dit decreet worden vergunningsbeslissingen die genomen zijn op
basis van de procedureregelingen die golden vóór 1 januari 2009, beschouwd als in laatste
administratieve aanleg verleend, wanneer :
1°
de beslissing reeds uitdrukkelijk of stilzwijgend in de hoogste administratieve beroepstrap, zijnde
de deputatie of de Vlaamse Regering werd gewezen ;
2°
de termijn om het beroep bij de deputatie of de Vlaamse Regering, vermeld in 1°, in te stellen,
verstreken is ;
3°
de beslissing door de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar werd gewezen in enige administratieve aanleg.”.
Art. 73.
Artikel 178 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, wordt
vervangen door wat volgt :
“Art. 178. De aanvragen voor een planologisch attest of een stedenbouwkundig attest die bij de
bevoegde overheid zijn betekend vóór 1 januari 2009, worden afgehandeld overeenkomstig de regelen
die golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend decreet door het decreet van (…) tot
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.”.
Art. 74.
Artikel 179 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, wordt
vervangen door wat volgt :
“Art. 179. De eerst aan te wijzen adviseurs bij de Raad voor vergunningsbetwistingen worden
aangeduid onder de zich kandidaat stellende ambtenaren van het departement en het agentschap die
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 125.1, §3, tweede lid, en die bij de vergelijkende
proef, vermeld in artikel 125.1, §3, batig zijn gerangschikt.
Deze aanduiding gebeurt als volgt :
1°
de batig gerangschikte kandidaten-ambtenaren van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en
Onroerend Erfgoedbeleid van het departement die op 31 december 2008 ten minste drie jaar
ervaring hebben met het behandelen van dossiers overeenkomstig artikel 53 van het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, worden van
rechtswege door de Vlaamse Regering benoemd ;
2°
in voorkomend geval worden de overige adviseurs door de Vlaamse Regering benoemd onder
de overige batig gerangschikte kandidaten-ambtenaren, op grond van de lijst vermeldende hun
rangschikking bij de vergelijkende proef.
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Art. 75.

Artikel 180 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 180. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid treedt in de plaats van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid, die in functie blijft totdat de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid voor het eerst is
samengesteld.
Tot die eerste samenstelling :
1°
behandelt de Hoge Raad voor het Herstelbeleid de vóór 1 januari 2009 aanhangig gemaakte
dossiers overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend
decreet door het decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid ;
2°
worden de taken van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, zoals vastgesteld bij het
decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid, uitgeoefend door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, met dien verstande
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid kan volstaan met de voorbereiding van een dossier ten
behoeve van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
Bij de eventuele overname, door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, van dossiers, vermeld in
het tweede lid, 1°, behandelt de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid deze eveneens met
inachtneming van de regelen die golden voorafgaand aan de wijziging van voorliggend decreet door
het decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid.”.
Art. 76.
Artikel 181 van hetzelfde decreet, opgeheven bij decreet van 10 maart 2006, wordt
opnieuw opgenomen in volgende lezing :
“Art. 181. Wanneer het recht van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en
schepenen om een herstelvordering in te stellen ontstaan is vóór 1 januari 2009, beginnen de termijnen,
vermeld in artikel 149, §3, 1° en 2°, slechts te lopen vanaf die datum. De totale duur van de
verjaringstermijn mag evenwel niet méér bedragen dan de termijnen, vermeld in artikel 2262bis, §1,
tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Het eerste lid verhindert de toepassing van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering niet.
Wanneer de herstelvordering bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing verjaard is verklaard
vóór de datum van inwerkingtreding, vermeld in het eerste lid, kan deze inwerkingtreding niet tot
gevolg hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen.”.
Art. 77.
In titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 2, bestaande uit
artikel 182, opgeheven bij decreet van 10 maart 2006 en thans heropgenomen in een nieuwe
lezing, ingevoegd, die luidt als volgt :
“Afdeling 2. Ondersteuning van de implementatie van het decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling
van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Art. 182. De Vlaamse Regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten de wijze waarop de
provincies en gemeenten door middel van de toekenning van financiële, personele of materiale middelen
ondersteund worden bij de implementatie van het decreet van (…) tot aanpassing en aanvulling van het
ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.”.
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Art. 78.
In titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 3, bestaande uit
artikel 183, opgeheven bij decreet van 10 maart 2006 en thans heropgenomen in een nieuwe
lezing, ingevoegd, die luidt als volgt :
“Afdeling 3. Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid
Art. 183. §1. In 2012 evalueert de Vlaamse Regering de effectiviteit van de bepalingen van artikel
119 tot en met 119.7.
Het evaluatierapport wordt ter informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement.
§2. De Vlaamse Regering belast het agentschap met een steekproefsgewijze controle van de kwaliteit
van de vergunningen in de zin van artikel 120.7, §1, derde lid. De resultaten van de steekproeven
worden bezorgd aan de Vlaamse Regering.
Wanneer de Vlaamse Regering op grond van deze inlichtingen meent dat een gemeente haar taken
inzake het verlenen van vergunningen kennelijk verwaarloost, kan zij de gemeenteraad verplichten om
binnen een door haar bepaalde termijn te beraadslagen over voorzieningen en instrumenten om het
vergunningenbeleid van de gemeente te remediëren.
Wordt binnen de gestelde termijn geen beslissing genomen, of stemt de Vlaamse Regering niet in met
de genomen beslissing, dan kan de Vlaamse Regering beslissen dat de vrijstellingenregeling, vermeld in
artikel 120.7, §1, derde lid, niet van toepassing is voor de betrokken gemeente, gedurende een door
haar aangegeven termijn, die de drie jaar niet mag overschrijden.
§3. De Vlaamse Regering evalueert op regelmatige basis de performantie van en het draagvlak voor
de overleggerichte aanpak, vermeld in artikel 135ter. De evaluatie peilt daarenboven naar eventuele
noodwendigheden of opportuniteiten betreffende de aanpassing van het toepassingsgebied van de
regeling.”.
Art. 79.
In titel VII van hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk II, bestaande uit een nieuw
artikel 184 ter vervanging van het bestaande artikel, ingevoegd, dat luidt als volgt :
“Hoofdstuk II. Interpretatieve bepaling
Art. 184. Artikel 146, derde lid, toegevoegd bij decreet van 4 juni 2003 en gedeeltelijk vernietigd bij
arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof, wordt geïnterpreteerd als volgt :
“Deze bepaling heft de strafbaarstelling van de vermelde instandhoudingsmisdrijven op.”.
Art. 80.
In titel VIII van hetzelfde decreet wordt vóór artikel 190 het volgende opschrift
ingevoegd :
“Hoofdstuk III. Algemene overgangsmaatregelen”.
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Art. 81.
Aan artikel 190 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 26 april 2000, en
gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“In afwijking van het eerste lid, samengelezen met artikel 134, kan de gemeente een ontwerp van
plannenregister opmaken en naar de planologische ambtenaar en de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar sturen, waarin de in artikel 134, §1, eerste lid, 3°, vermelde gegevens nog niet zijn
opgenomen. De gemeente geeft dan aan binnen welke tijdsspanne deze gegeven aangevuld zullen
worden”.
Art. 82.
In artikel 191, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 8
december 2000 en 21 november 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in het eerste lid wordt het opgeheven punt 2° opnieuw opgenomen in volgende lezing :
“2° de afgeleverde as built-attesten en de eventuele valideringsbeslissingen, vermeld in artikel
93.6, §2, eerste lid ;” ;

2°

aan het eerste lid wordt een punt 9° en een punt 10° toegevoegd, die luiden als volgt :
“9° elke melding en de identiteit van de persoon die de melding verricht ;
10° in voorkomend geval het declaratief attest, vermeld in artikel 145quater.” ;

3°

het vijfde en zesde lid worden vervangen door wat volgt :
“Bestaande constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen en uithangborden, waarvan
door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel in de zin van boek III, titel III, hoofdstuk VI van het
Burgerlijk Wetboek is aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden in het
ontwerp van vergunningenregister opgenomen als “vergund geacht”, onverminderd artikel
93.13, §3 en §4. De vaststelling van de aanwezigheid van een geldig bewijs dat de bestaande
constructie vóór 22 april 1962 gebouwd werd, en de omschrijving van de aard van dat bewijs,
geldt als motivering voor de beslissing tot opname als “vergund geacht”. De vaststelling van het
feit dat de constructie niet meer bestaat, van de afwezigheid van enig bewijsmiddel, of van het
feit dat het voorhanden zijnde bewijsmiddel aangetast is door uitdrukkelijk aangegeven
onregelmatigheden, geldt als motivering voor de weigering tot opname als “vergund geacht”.
Een weigering tot opname als “vergund geacht”, wordt bij gewone brief aan de eigenaar
betekend.
Bestaande constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen en uithangborden, waarvan
door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel in de zin van boek III, titel III, hoofdstuk VI van het
Burgerlijk Wetboek is aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962
tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, en waarvan het
vergund karakter door de Vlaamse overheid niet is tegengesproken middels een proces-verbaal
of een niet anoniem bezwaarschrift dat opgesteld is binnen een termijn van vijf jaar na het
optrekken of plaatsen van de constructie, worden in het vergunningenregister opgenomen als
“vergund geacht”, onverminderd artikel 93.13, §3 en §4. Het vergunningenregister vermeldt de
datum van opname van de constructie als “vergund geacht”. De vaststelling van het feit dat bij
de Vlaamse overheid geen geldig tegenbewijs bekend is, geldt als motivering voor een opname
als “vergund geacht”. De vaststelling dat bij de Vlaamse overheid een geldig tegenbewijs bekend
is, en de omschrijving van de aard daarvan, geldt als motivering voor de weigering tot opname
als “vergund geacht”. Een weigering tot opname als “vergund geacht”, wordt bij gewone brief
aan de eigenaar betekend. Deze mededelingsplicht geldt niet ten aanzien van die constructies
waarvoor reeds een gemotiveerde mededeling werd verricht bij de opmaak van het ontwerp van
vergunningenregister.” ;
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4°

er wordt een §1ter ingevoegd, die luidt als volgt :
“§1ter. In afwijking van §1 kan de gemeente een ontwerp van vergunningenregister opmaken en
naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar sturen, waarin de in §1, eerste lid, 2° en
10°, vermelde gegevens nog niet zijn opgenomen. De gemeente geeft dan aan binnen welke
tijdsspanne deze gegeven aangevuld zullen worden.”.

Art. 83.
Aan artikel 192 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 21 november
2003, wordt een §3 toegevoegd, die luidt als volgt :
“§3. Het verval van een verkavelingsakkoord kan niet worden tegengesteld aan personen die zich op
het verkavelingsakkoord beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval en op
grond van het verkavelingsakkoord, stedenbouwkundige of bouwvergunningen of gunstige
stedenbouwkundige attesten heeft verleend dewelke afwijken van het gewestplan. Daartoe is vereist dat
voldaan is aan beide volgende voorwaarden :
1°
2°

de vergunningen of attesten zijn verleend ten aanzien van één of meer kavels van deze
personen ;
de vergunningen of attesten zijn door de hogere overheid of de rechter niet vernietigd.”.

Art. 84.
In artikel 192bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 21 november
2003, worden de woorden “in artikel 99, §1, 6°, bedoelde” vervangen door de woorden “door de
Vlaamse Regering vast te stellen”.
Art. 85.
In artikel 193 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 26 april 2000, 13
juli 2001, 22 april 2005 en 9 november 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in §1, eerste lid, worden tussen de woorden “een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan” en de woorden “, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar”, de
woorden “waarin zowel een bindend, een richtinggevend als een informatief gedeelte zijn
opgenomen” ingevoegd ;

2°

in §1, eerste lid, worden de woorden “De aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning
of een verkavelingsvergunning die vóór de eerste dag van de tweede maand na de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden ingediend, worden verder behandeld
overeenkomstig de in §2 beschreven procedure.” geschrapt ;

3°

§2 wordt vervangen door wat volgt :
“§2. Indien in een gezamenlijk ruimtelijk structuurplan, vermeld in artikel 18, derde lid, bindende
bepalingen zijn opgenomen, worden voor de toepassing van §1, eerste lid, alle gemeenten die
ressorteren onder dat gezamenlijk ruimtelijk structuurplan geacht te beschikken over een bindend
gedeelte.” ;

4°

§2bis wordt opgeheven ;
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5°

in §4 worden de woorden “en heeft voor gevolg dat, vanaf de datum van de bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad, de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning of voor een
verkavelingsvergunning in eerste aanleg worden ingediend bij en beslist door de deputatie, en
dat alle taken van de gemeente inzake vergunningverlening worden overgenomen door de
provincie. Tevens worden alle taken van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
overgenomen door de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. Tegen de beslissingen van de
deputatie inzake de vergunningsaanvragen kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse
regering. De Vlaamse regering bepaalt de regels voor de indiening en de behandeling van het
beroep” geschrapt ;

6°

§5 en §6 worden opgeheven.

Art. 86.
In artikel 195quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 8 maart
2002 en gewijzigd bij decreet van 21 november 2003, worden volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in het eerste lid worden de woorden “de artikelen 145bis en 195bis, eerste lid, 3°, vermelde
voorwaarde” vervangen door de woorden “artikel 102, §1, en onderafdeling 2 van titel III,
hoofdstuk IV, afdeling 2, vermelde voorwaarde” ;

2°

in het tweede lid worden de woorden “voorwaarden gesteld in artikel 145bis of 195bis”
vervangen door de woorden “voorwaarden gesteld voor de toepassing van de decretale
regelingen inzake de herbouw, verbouw of uitbreiding van zonevreemde constructies of voor
zonevreemde stabiliteitswerken”.

Art. 87.
Artikel 198bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 4 juni 2003, wordt
vervangen door wat volgt :
“Art. 198bis. De rechter kan vóór 16 december 2005 ingediende herstelvorderingen die nog niet door
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid of de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid werden
geadviseerd, alsnog voor advies voorleggen aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
Het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid is niet bindend voor de overheid die herstel
vordert.”.
Art. 88.

In artikel 203 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°

in het eerste lid worden de woorden “De artikelen 129 tot en met 132” vervangen door de
woorden “De artikelen 117 tot en met 117.4” ;

2°

in het tweede lid worden de woorden “bedoeld in artikel 129, eerste lid, en artikel 130, §2,
eerste lid,” vervangen door de woorden “vermeld in artikel 117, §1, eerste lid, 2°,
respectievelijk §2, 2°,” ;

3°

in het derde lid worden de woorden “bedoeld in artikel 130, §2, eerste lid,” vervangen door
de woorden “vermeld in artikel 117, §2, 3°,”.

Art. 89.
In hetzelfde decreet zal de bestaande tekst van artikel 204, gewijzigd bij decreten
van 28 september 1999 en 21 november 2003, hoofdstuk IV, “Inwerkingstredingsbepaling”, vormen.
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BOEK III. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 3 MAART 1976 TOT BESCHERMING VAN
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN
Art. 90.
Aan artikel 11, §4, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, vervangen bij decreet van 21 november 2003, wordt een
tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Stedenbouwkundige vergunningen gelden als machtiging indien de vergunning het advies van het
agentschap integraal overneemt.”.
Art. 91.
In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IVbis, bestaande uit artikel 12bis en 12ter,
ingevoegd, dat luidt als volgt :
“Hoofdstuk IVbis. Inventaris van het bouwkundig erfgoed
Art. 12bis. De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig erfgoed vast onder de vorm
van een systematische oplijsting per gemeente, waarbij per opgenomen constructie of gezicht een
beknopte wetenschappelijke beschrijving wordt gevoegd.
De inventaris wordt beschikbaar gesteld in boekvorm of in een beveiligd gedigitaliseerd bestand.
Art. 12ter. Een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van als bouwkundig erfgoed
geïnventariseerde constructies kan slechts worden afgeleverd na een algemene onroerenderfgoedtoets,
waarvoor de Vlaamse Regering de nadere regelen bepaalt.”.
BOEK IV. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 21 DECEMBER 1988 HOUDENDE OPRICHTING
VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Art. 92.
Aan artikel 11 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de
Vlaamse Landmaatschappij wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“De landinrichting wordt daarenboven ingezet voor de coördinatie van de inrichting en de
projectsgewijze integrale inrichting van gebieden in uitvoering van de ruimtelijke ordening.”.
BOEK V. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 30 JUNI 1993 HOUDENDE BESCHERMING VAN
HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM
Art. 93.
In artikel 5, eerste lid, van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van
het archeologisch patrimonium, vervangen bij decreet van 10 maart 2006, worden de woorden
“overeenkomstig artikel 127” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 118, §1, 2°”.
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BOEK VI. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 19 APRIL 1995 HOUDENDE MAATREGELEN
TER BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN
BEDRIJFSRUIMTEN
Art. 94.
Aan artikel 17, §2, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij de
decreten van 5 juli 2002 en 10 maart 2006, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Het Vernieuwingsfonds heeft verder als doel in de begrotingsjaren 2009 en 2010 de kosten te dragen
die voortvloeien uit de operationalisering, inning en invordering van de planbatenheffing, vermeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.”.
BOEK VII. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 16 APRIL 1996 BETREFFENDE DE
LANDSCHAPSZORG
Art. 95.
Aan artikel 14, §3, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de
landschapszorg, gewijzigd bij decreten van 18 mei 1999 en 10 maart 2006, wordt een derde lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :
“De adviezen over vergunningsaanvragen in de zin van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening, worden verleend overeenkomstig de procedurebepalingen van
dat decreet. Deze adviezen hebben de gevolgen als omschreven in artikel 99.2 en 99.3 van het decreet
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.”.
BOEK VIII. OPHEFFING VAN HET DECREET BETREFFENDE DE RUIMTELIJKE ORDENING,
GECOÖRDINEERD OP 22 OKTOBER 1996
Art. 96.
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
gewijzigd bij de decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999, 26 april 2000, 13 juli 2001, 8
maart 2002, 19 juli 2002, 21 november 2003 en 22 april 2005, wordt opgeheven.
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BOEK IX. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 7 JULI 2006 BETREFFENDE DE
INHAALBEWEGING VOOR SCHOOLINFRASTRUCTUUR
Art. 97.
In het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging
schoolinfrastructuur, wordt Hoofdstuk V, bestaande uit artikel 33, vervangen door wat volgt :

voor

“Hoofdstuk V. Medebeslissingsbevoegdheid van de Vlaamse Bouwmeester
Art. 33. De Vlaamse Bouwmeester heeft medebeslissingsbevoegdheid bij het overleg tussen de
inrichtende macht en de DBFM-vennootschap met het oog op de beoordeling van het ontwerp van de
scholenbouwprojecten zoals bedoeld in artikel 12, 2°.
De Vlaamse Bouwmeester verleent zijn beslissing binnen de termijnen zoals overeengekomen in onderling
overleg met de DBFM-vennootschap en de inrichtende macht, rekening houdend met de
randvoorwaarden waarbinnen het individuele DBFM-contract tussen de inrichtende macht en de DBFMvennootschap gesloten wordt. Het overleg moet resulteren in een unanieme beslissing.”.
BOEK X. COÖRDINATIE-EN WIJZIGINGSMACHTIGING
Art. 98.
§1. De Vlaamse Regering wordt belast met de coördinatie van de bepalingen van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, de wet van 17 juli
1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek en
artikel 90bis Bosdecreet van 13 juni 1990, met inachtneming van de wijzigingen die daarin
uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen zijn aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.
Te dien einde kan zij :
1°
de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en
vernummeren ;
2°
de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren ;
3°
de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming, eenheid van
terminologie en vereenvoudiging qua vorm herschrijven, zonder te raken aan de erin
neergelegde beginselen.
§2. De coördinatie krijgt het volgende opschrift : “Vlaamse codex ruimtelijke ordening”.
Art. 99.
De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd de bestaande wettelijke en decretale
bepalingen te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.
Deze machtiging vervalt op 31 december 2010.
De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze
niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen een termijn van negen maanden, die aanvangt de maand na
deze waarin de besluiten in werking treden. De bekrachtiging werkt terug tot deze
inwerkingtredingsdatum.
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BOEK XI. INWERKINGTREDINGSBEPALING
Art. 100.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2009.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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MEMORIE VAN TOELICHTING
voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het
ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
ALGEMENE TOELICHTING
I. INLEIDING
Retroacta
1.
In de literatuur bestaan er tal van historische schetsen van het ruimtelijkeordeningsrecht, die
aantonen wat voor een indrukwekkende evolutie de regelgeving heeft doorgemaakt (zie o.a. M.
VAN DAMME, “Het ruimtelijke ordeningsdecreet van 18 mei 1999 in historisch perspectief”, in B.
HUBEAU (ed.), Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, Brugge, Die Keure, 1999, 1-27, en
“Van organieke (stedenbouw)wet van 29 maart 1962 naar ruimtelijkeordeningsdecreet van 18 mei
1999 : een beknopt historisch overzicht”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek
ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 5-27 ; A. VAN BRABANT, Ruimtelijke
Ordening voor Vastgoedprofessionals, Mechelen, Kluwer, 2003, 3-11 en J. DE STAERCKE, “Inleiding”,
in F. WASTIELS, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaamse gewest, bijgewerkt door M. BOES,
I. MARTENS en J. DE STAERCKE, Heule, UGA, losbl., IV.11-IV.23).
De oorspronkelijke Stedenbouwwet van 29 maart 1962 organiseerde een eerder statisch-passief
systeem van plannen van aanleg. De verschillende aanpassingen van de Stedenbouwwet noopten tot
een coördinatie. Voor het Vlaamse Gewest gebeurde dit met het Coördinatiedecreet van 22
oktober 1996. Een herbronning, herdenking en modernisering, ingezet door het decreet van 1996,
werden gerealiseerd via het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening. Dit decreet werd ingrijpend gewijzigd door de decreten van 13 juli 2001 en 19 juli 2002
(wat betreft het luik “zonevreemde constructies”) en door het “verjaringsdecreet” van 4 juni 2003
(waarbij de gevallen van strafrechtelijke verjaring van stedenbouwmisdrijven werden uitgebreid).
Daarnaast werd het decreet door een tiental decreten op technische punten aangepast en
bijgesteld.
2.

Het decreet van 18 mei 1999 heeft op belangrijke thema’s geïnnoveerd.

De plannen van aanleg worden geleidelijk vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen op drie
niveaus (conform het subsidiariteitsbeginsel). Ruimtelijke ordening transcendeert voortaan de
afweging van vraag naar en aanbod van ruimte ; er moet meer aandacht zijn voor “structurerende
elementen” (o.a. economische centra, lijninfrastructuren,…), die een bepaalde ordening van een
gebied opdringen, en ook voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie.
De vergunningsprocedure werd – ten minste wat de zgn. “ontvoogde gemeenten” betreft (zie verder)
– fel gemoderniseerd, ook wat de rechtsbescherming betreft.
Het principe van de planbaten werd ingevoerd als tegenhanger van de planschade.
Er werd een indrukwekkend korps van nieuwe, speciaal opgeleide ambtenaren gecreëerd ; één en
ander ter waarborging van de goede implementatie van het decreet.
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3.
De geschetste evolutie heeft aldus geleid tot een grondige revisie van een aantal
speerpunten van de ruimtelijkeordeningsstrategie van de overheid. Op deze vlakken is sinds de
regionalisering van het beleidsveld “ruimtelijke ordening” een eigen “Vlaams”
ruimtelijkeordeningsrecht tot stand gekomen.
De innovatiebeweging is echter op een aantal grote of kleine punten onafgewerkt of niet afgerond,
wat in de praktijk tot een aantal specifieke problemen aanleiding geeft. Deze elementen worden
hieronder toegelicht.
Elementen binnen het grond- en pandenbeleid
4.
Het grond- en pandenbeleid is voor de overheden een belangrijk hulpmiddel voor het
realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting en economische
ontwikkeling. Grond- en pandenbeleid is nodig om te zorgen voor een voldoende aanbod van
gronden voor goedkope woningen, vrije kavels, bedrijfsterreinen, groen en andere publieke
voorzieningen.
Het decreet van 18 mei 1999 heeft alleszins een belangrijke aanzet gegeven voor de uitwerking
van het grond- en pandenbeleid, doch ingestemd moet worden met B. HUBEAU :
“Het grond- (en panden)beleid wordt in het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening (DRO) benaderd vanuit een eerder bescheiden invulling, zowel wat de legistieke
context (inbedding in het ruimere decreet op de ruimtelijke ordening) als de inhoudelijke context
betreft” (B. HUBEAU, “Grondbeleid”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek
ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 358).
Zeker nu het Vlaamse Regeerakkoord 2004-’09 het recht op een betaalbare woning naar voor
schuift als één van de hoofdprioriteiten voor de legislatuur, is er nood aan een ruimer decretaal
kader met stimulerende en dwingende maatregelen voor de realisatie van doelstellingen op het vlak
van het grondbeleid. De nodige technische en organisatorische werkinstrumenten dienen te worden
ontwikkeld ; bestaande instrumenten en instanties dienen binnen het integraal grondbeheer op
elkaar te worden afgestemd.
5.
Het decreet van 18 mei 1999 heeft het concept “planbaten” ingevoerd. Het is logisch om de
middelen verkregen uit de “opzonering” van percelen in te zetten ten bate van een rechtvaardige en
consequente inzet en verdeling van gronden en panden. Daartoe dient de huidige
planbatenregeling wel te worden vereenvoudigd en procedureel te worden gestroomlijnd, opdat zij
op een doeltreffende wijze zou kunnen worden geoperationaliseerd.
Elementen binnen de planologie
6.
De procedure om tot een ruimtelijk structuurplan te komen, is terecht vrij zwaar, en
garandeert een beredeneerde totstandkoming en een groot maatschappelijk draagvlak.
Het is echter niet zinvol om deze zware procedure te eisen wanneer zich een beperkte wijziging
opdringt in het kader van grote en urgente strategische projecten.
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Elementen binnen het vergunningenbeleid
7.
Binnen het vernieuwde vergunningenbeleid is vooreerst nood aan de integratie en de
afstemming van procedures, zowel binnen het ruimtelijkeordeningsrecht (integratie van de procedure
op grond van het Coördinatiedecreet van 1996 en van de “nieuwe” procedure uit het decreet van
18 mei 1999) als tussen het ruimtelijkeordeningsrecht en de sectorale regelgeving (verdere
afstemming stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning).
8.
Het internationale (ruimtelijkeordenings)recht noopt daarenboven tot de uittekening van een
effectieve en efficiënte rechtsbescherming tegen vergunningsbeslissingen, zowel in hoofde van de
aanvrager als in hoofde van derden-belanghebbenden. Aan die laatste vereiste is thans niet geheel
voldaan wat de beroepen tegen vergunningsbeslissingen van “niet ontvoogde” gemeenten betreft.
9.
Er bestaan inzake het vergunningenbeleid ten slotte een aantal maatschappelijke
verwachtingen die (nog) niet ingevuld zijn, inzonderheid op het vlak van de rechtszekerheid ten
aanzien van bouwwerken die marginaal afwijken van het vergunde bouwplan, wat betreft
constructies gebouwd vóór de eerste inwerkingtreding van het gewestplan en de gekende en
pregnante problematiek van de “illegale” of “illegaal bewoonde” weekendverblijven.
Elementen binnen het handhavingsbeleid
10.
Het handhavingsbeleid in de ruimtelijke ordening is vandaag nog grotendeels geschoeid op
de leest van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962.
Via het “Verjaringsdecreet” van 4 juni 2003 zijn evenwel een aantal belangrijke nieuwe ingrediënten
aan het handhavingsbeleid toegevoegd.
Inzonderheid dient verwezen te worden naar de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Deze Hoge
Raad groeit uit tot een belangrijk centraal knooppunt in het handhavings- en vorderingsbeleid van
de overheid.
De Hoge Raad werd evenwel in het leven geroepen als een overgangsmatig orgaan, gericht op de
creatie van eenduidigheid en transparantie ten bate van inbreuken die dateren van vóór 1 mei
2000. Zoals geweten oordeelde het Grondwettelijk Hof evenwel dat deze datum niet pertinent is
(Grondwettelijk Hof, nr. 136/2004, 22 juli 2004, C.D.P.K. 2004/3, 403, noot M. NIHOUL).
De Hoge Raad heeft voortaan dus nood aan een meer substantiële omschrijving van bevoegdheden,
vormgeving en procedures.
11.
Sinds enkele decennia is in België een groeiende aandacht merkbaar voor mechanismen die
toelaten juridische conflicten op te lossen anders dan door een gerechtelijke procedure (ADR =
alternative dispute resolution).
In de aanbeveling van 5 september 2001 Rec (2001) 9 van het Comité van Ministers van de Raad
van Europa stelt het Comité nu dat het de taak is van de Lidstaten om het gebruik van ADR voor
geschillen tussen de overheid en het bestuur te promoten door, in hun wetgeving en praktijk,
bepaalde beginselen op te nemen.
Om die reden is er nood aan een grondige opwaardering van de figuur van de minnelijke schikking
in het handhavingsrecht.
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Legistieke overwegingen
Opbouw van de decreetgeving
12.
De hiervoor gesignaleerde elementen worden aangepakt door een aantal nieuwe decretale
oplossingen. Bij de uitwerking van deze ontwerpregelgeving is grondig gereflecteerd en
gedebatteerd over de wijze waarop de nodige innovaties zouden worden ingevoerd.
13.
Een mogelijkheid bestond erin om deze innovaties, samen met een aantal kleinere
aanpassingen en aanvullingen te verwerken in een volledig nieuw decreet op de ruimtelijke
ordening, dat in de plaats zou treden van het decreet van 18 mei 1999. Een poging in die richting
werd effectief ondernomen.
Een volledige herschrijving botste echter op twee fundamentele kritieken :
-

-

Ten eerste werd geopperd dat een volledige herschrijving slechts op zijn plaats is wanneer
de principes van het decreet van 18 mei 1999 volledig zouden worden herdacht. Zo’n
herdenking dringt zich echter niet op, nu de bestaande regelgeving reeds een lange en
ingrijpende evolutie achter de rug heeft en op veel plaatsen voldoende “uitgerijpt” is.
Ten tweede werd gesteld dat een volledig nieuw decreet onvermijdelijk de indruk zou
wekken dat méér nieuwigheden worden geïntroduceerd dan eigenlijk het geval is, louter en
alleen al omwille van nieuwe formuleringen. Eén en ander zou op gespannen voet staan met
de broodnodige “rust” aan het front van de ruimtelijke ordening. Inderdaad wordt de roep
naar rust veel gehoord, zowel in de praktijk als in de literatuur. Een auteur spreekt zelfs van
een
onstuitbaar
“libido
legiferandi”
in
hoofde
van
de
Vlaamse
(ruimtelijkeordenings)normgever (M. BOES, bespreking van “P. FLAMEY en J. GHEYSELS
(red.), Ruimtelijke ordening en stedenbouw anno 2000, Diegem, Kluwer, 2000, V, 265 p.” in
R.W. 2002-’03, 158) ; ook verzet de doctrine zich tegen de “grenzeloze inflatie van
normen” (R. MORTIER, “Hoe sterk is de ketting… 12 jaar later?”, C.D.P.K. 2003, 579-581).

14.
Om die redenen werd er uiteindelijk voor geopteerd om twee ontwerpdecreten aan het
Vlaams Parlement voor te leggen :
-

Voorliggend ontwerp van wijzigend decreet, waarin aanvullingen, bijstellingen en
nuanceringen op het vlak van het planologisch, vergunningen- en handhavingsbeleid zijn
opgenomen.
Een afzonderlijk en “nieuw” ontwerpdecreet op het grond- en pandenbeleid, dat een
poging doet om relevante en valabele juridische en beleidsmatige instrumenten van het
grond- en pandenbeleid samen te brengen en te integreren. Het gaat zowel om (eventueel
verfijnde) bestaande instrumenten als om specifieke innovaties. Het is daarbij van belang
dat het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) effectief stelt : “Het Vlaams Gewest neemt
maatregelen om het grond- en pandenbeleid verder decretaal uit te bouwen” (Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Integrale versie, Brussel, MVG, 1998, 593).

Uiteraard zijn in beide ontwerpdecreten een aantal “kruisverwijzingen” opgenomen.
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15.
Het puur wijzigend karakter van voorliggend ontwerpdecreet moet op twee punten worden
genuanceerd :
-

-

Ten eerste werd bij de redactie van de diverse wijzigingen aan de titel
“Vergunningenbeleid” vastgesteld dat een aantal aanpassingen (zoals de integratie van de
vergunningsprocedure van het Coördinatiedecreet van 1996 in de tekst van het decreet van
18 mei 1999 en de uitwerking van een nieuwe beroepsprocedure) tot zoveel tekstuele
ingrepen leidden, dat zij onmogelijk als een leesbare wijzigende tekst konden worden
voorgesteld. Om die reden werd ervoor geopteerd om de titel “Vergunningenbeleid” in zijn
volledigheid te vervangen door een nieuwe, doorlopende tekst.
Ten tweede is het de bedoeling om het decreet van 18 mei 1999 op korte termijn te
coördineren, zodanig dat één “vloeiende” en duidelijk hernummerde tekst beschikbaar is.
Deze coördinatie dient best beschikbaar te zijn op het ogenblik van de bekrachtiging van
het ontwerp van wijzigend decreet. Dergelijke coördinatie is quasi noodzakelijk om van de
vernieuwde regelgeving een transparant en functioneel geheel te maken.

Invulling van de decreetgeving
16.
In een aantal adviezen omtrent voorliggend ontwerpdecreet (en ook wel omtrent het
ontwerp van decreet betreffende het grond- en pandenbeleid) is gewezen op de dichotomie tussen
eerder sterk gereguleerde stukken (inzonderheid op het vlak van de planbatenheffing en de
handhaving) en decreetartikelen waar de ontwerpdecreetgever zich beperkt tot de essentialia van
een regeling (bvb. inzake het as built-attest), dewelke dan nader bij uitvoeringsbesluit dient te
worden uitgewerkt.
Ter zake moet worden gesteld dat bij het uitschrijven van voorliggende ontwerpteksten uitgegaan
werd van een aantal “demarcatiecriteria”, op grond waarvan uitgemaakt kan worden welke zaken
al dan niet decretaal moeten worden vastgelegd.
Die demarcatiecriteria kunnen enerzijds worden afgeleid uit het constitutioneel bestel, anderzijds uit
het langzaam gegroeide corpus van “beginselen van behoorlijke wetgeving”.
Demarcatiecriteria afgeleid uit het constitutioneel bestel
17.
De Grondwet wijst uitdrukkelijk een omvangrijke en disparate reeks aangelegenheden toe
aan de formele wetgever.
Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State aanvaarden echter een beperkte delegatie in die
voorbehouden aangelegenheden. Deze opdrachten of delegaties mogen slechts betrekking
hebben op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen
voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgelegd, of van door de wetgever zelf vastgestelde
beginselen.
In het kader van het domein “ruimtelijke ordening” moet voornamelijk op volgende door de
Grondwet aan de formele wetgever voorbehouden bevoegdheden worden gewezen :
-

strafrechtelijke aangelegenheden (art. 14)
de regeling van de aangelegenheden waarbinnen kan onteigend worden en de
omschrijving van de onteigeningsprocedure (art. 16) ;
de vrijwaring van het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op de
bescherming van een gezond leefmilieu (art. 23) ;
het instellen van een administratief rechtscollege (art. 161)
fiscale materies (art. 170).
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18.

Om deze redenen zijn inzonderheid onderworpen aan bijzondere decretale waarborgen :
-

het handhavingsbeleid, gelet op de samenhang met strafrechtelijke aangelegenheden
aspecten van het grond- en pandenbeleid die samenhangen met het eigendomsrecht en het
recht op behoorlijke huisvesting
de regelingen rond een nieuw administratief rechtscollege voor vergunningsbetwistingen
de planbatenregeling, aangezien de planbatenheffing reeds in het verleden juridisch als
een belasting (en niet als een distributie) werd gekwalificeerd.

Demarcatiecriteria afgeleid uit de beginselen van behoorlijke regelgeving
19.

M. VAN DAMME en H. COREMANS schrijven het volgende :
“Het mag als gezonde regelgeving worden gezien dat een wet of decreet zich beperkt
tot hetgeen voor de beoogde regulering essentieel is. Wat naar onderwerp of formulering niet
van essentiële aard is, mag bij delegatie voor nadere regeling aan een overheid van een
lagere rang worden overgelaten: door de wetgever aan de Koning, door de decreetgever aan
een gemeenschaps- of gewestregering” (H. COREMANS en M. VAN DAMME, “Beginselen van
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving”, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge,
Die Keure, 1994, 75 c.q. 106-107).

Eén en ander vormt een pleidooi om decreetgeving te beperken tot het essentiële
beleidskader. Deze visie laat toe dat een decreet dynamisch kan worden geïnterpreteerd,
uitgewerkt en geïmplementeerd, en vermijdt diverse wijzigingen per programmadecreet,
minidecreet of verzameldecreet.
Als slechts het beleidskader bij decreet dient te worden geregeld, dan horen volgende zaken niet in
het decreet, maar in uitvoeringsbesluiten thuis :
-

procedureregelingen, met uitzondering van die procedurestappen die richtinggevend
zijn voor het waarborgen van de rechten van verdediging
regelingen inzake de wijze van voorbereiding van beslissingen, tenzij voor wat betreft
essentieel geachte adviesverplichtingen.

20.
Gelet op die beginselvorming en ook op het innovatief en nieuw karakter van een aantal
regelingen, zoals de meldingsplicht of het as built-attest, is geopteerd voor een minimale doch
robuuste decretale basis, die verder kan worden uitgevoerd, bijgesteld en verfijnd.
Rekening houdend met de kritieken van de adviesraden zijn inhoudelijke regelingen, waar nodig,
wel verfijnd. Zo zijn de criteria voor de afgifte van een as built-attest meer nauwgezet
geformuleerd.
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II. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
Planologie
Aanpassingen aan structuurplannen
21.
De beleidspraktijk wordt geconfronteerd met situaties waarbij belangrijke en urgente
ruimtelijke projecten met ruime strategische en maatschappelijke relevantie onvoldoende tijdig
gerealiseerd kunnen worden omwille van een onverenigbaarheid tussen een op te maken
uitvoeringsplan en het structuurplan van het betrokken beleidsniveau. Om die problematiek aan te
pakken, opteert het ontwerpdecreet voor een geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure,
waarbij de aanpassing van (het bindend en mogelijk ook het richtinggevend gedeelte van) het
structuurplan en de opmaak van een uitvoeringsplan gelijktijdig i.p.v. consecutief worden
doorgevoerd.
De geïntegreerde procedure komt in essentie neer op de bestaande RUP-procedure, waarin ten
behoeve van de aanpassing van de betrokken bindende structuurplangedeelten specifieke
elementen van het structuurplanningproces worden binnengebracht (met dien verstande dat in functie
van flexibiliteit en effectiviteit op een beperkt aantal punten afgeweken wordt van het reguliere
RUP-procédé).
Administratieve vereenvoudiging en flexibilisering van procedures
22.
Er wordt een aantal maatregelen genomen in het kader van vereenvoudiging en
flexibilisering, o.a. :
-

-

de principiële afschaffing van jaarverslag en –programma ;
de mogelijkheid voor aangrenzende gemeenten om één gezamenlijk ruimtelijk structuurplan
op te maken ;
een betere onderbouwing van de mogelijkheid voor verschillende gemeenten om één of
meer gezamenlijke stedenbouwkundige ambtenaren aan te stellen ;
de afschaffing van afzonderlijke ruil- en herverkavelingsplannen ;
de mogelijkheid om voor grote gewestelijke stedenbouwkundige projecten bij een besluit,
dat moet worden bekrachtigd bij decreet, af te wijken van bestaande regelgeving voor wat
betreft de procedurele aspecten (duurtijd van behandeltermijnen e.d.) – één en ander
conform de systematiek die werd uitgewerkt in het decreet van 30 maart 2007 betreffende
de Brownfieldconvenanten ;
het principe dat wanneer meerdere planniveaus bevoegd zijn binnen één gebied,
afspraken gemaakt kunnen worden over wie de totaliteit van plannen opstelt.
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Vergunningenbeleid
Administratieve vereenvoudiging
23.
Het ontwerpdecreet voorziet in een aantal maatregelen en bepalingen die gekaderd kunnen
worden in het streven naar administratieve vereenvoudiging en regelgevende transparantie binnen
het vergunningenbeleid :
-

-

de tekstuele integratie van vergunningsprocedures uit het decreet van 18 mei 1999 en deze
voor de niet-ontvoogde gemeenten uit het Coördinatiedecreet van 1996 ;
de voorziene mogelijkheid om in bepaalde gevallen de vergunningsplicht te vervangen
door een soepele meldingsplicht, waarbij de werken vrijwel onmiddellijk na de melding (na
een korte controleperiode van 20 kalenderdagen) kunnen worden uitgevoerd (dat betekent
dat handelingen ofwel vergunningsplichtig, ofwel meldingsplichtig ofwel vrijgesteld zullen
zijn) ;
de creatie van een decretale basis voor de afstemming van de procedure en het
tijdsverloop binnen de “milieuvergunningsprocedure” en de “stedenbouwkundige
vergunningsprocedure”.

Herbronning van de (beroeps)procedure
24.
Vandaag staat tegen een vergunningsbeslissing van een college van burgemeester en
schepenen een dubbel administratief beroep open (bij de deputatie en, op vordering van de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, bij de Vlaamse Regering), en een jurisdictioneel
beroep bij de Raad van State. In de twee administratieve beroepstrappen worden telkens legaliteit
én opportuniteit bekeken. Bij de Raad van State wordt de legaliteit van de beslissing getoetst.
Het ontwerpdecreet stroomlijnt deze procedure als volgt :
-

In een eerste fase kan een administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie
(legaliteit en opportuniteit).
In een tweede fase kan een jurisdictioneel beroep worden ingesteld bij een administratief
rechtscollege ; het college voert (louter) een legaliteitstoets door. Het college neemt alle
rechten van verdediging in acht (hetgeen ondermeer een mondelinge zitting impliceert).
Tegen de beslissingen van het college kan administratief cassatieberoep worden ingesteld
bij de Raad van State, één en ander cfrm. artikel 14, §2, Gec.W.Raad van State.

Alle belanghebbenden kunnen bij de deputatie en het administratief college in beroep komen (cfr.
Verdrag van Aarhus).
In het ontwerpdecreet worden strikte termijnen ingeschreven, zodanig dat in de nieuw uitgetekende
werkwijze zeker en vast sneller tot een definitieve uitspraak wordt gekomen.
Het college wordt beperkt uitgebouwd doch goed ondersteund.
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25.
De zgn. “artikel 127-aanvragen” (aanvragen door publiekrechtelijke rechtspersonen of
aanvragen voor handelingen van algemeen belang) worden in principe blijvend behandeld door de
Vlaamse Regering (bij delegatie : de minister) of de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar,
of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
Tegen de beslissingen van deze ambtenaren kan wel een jurisdictioneel beroep bij het administratief
rechtscollege worden ingesteld (ook door belanghebbende derden).
Er wordt ook voor de behandeling van deze aanvragen voorzien in bindende beslissingstermijnen.
Rechtszekerheid
26.
Voorliggend ontwerpdecreet omvat verschillende punten die de rechtszekerheid ten goede
komen.
1°

De bepalingen inzake zonevreemde constructies staan vandaag ingeschreven in de
overgangsmaatregelen van het decreet van 18 mei 1999 (artikelen 145-145quater). Zij
hebben slechts betrekking op door gewestplannen of algemene plannen van aanleg
aangewezen gebieden. Eén en ander betekent dat gemeenten er bij de invoering van de
structuur- en uitvoeringsplannen toe gehouden zijn de problematiek van de zonevreemdheid
via een (afzonderlijk) ruimtelijk uitvoeringsplan op te lossen. De ontwerpteksten maken de
huidige bepalingen inzake zonevreemdheid evenwel “generiek” ; deze bepalingen zullen de
overheid binden als volgt :
-

De decretale basisrechten zijn van toepassing in gebieden, geordend door een ruimtelijk
uitvoeringsplan of een plan van aanleg (gewestplan, algemeen plan van aanleg,
bijzonder plan van aanleg).
Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de basisrechten van deze afdeling aanvullen en
uitbreiden. Dergelijk plan kan evenwel ook strengere voorwaarden bepalen op het vlak
van de maximaal toegelaten volumes bij herbouw.

Bovenstaande generieke regeling zal niet gelden in ruimtelijk kwetsbare gebieden ; voor die
gebieden zal desgevallend via uitvoeringsplanning in een planologische oplossing moeten
worden voorzien.
Een uitzondering vormt het geval waarin zonevreemde constructies tenietgaan ingevolge
heirkracht. De vandaag bestaande herstelmogelijkheden in het kader van dergelijke
overmachtsituatie worden thans principieel uitgebreid naar ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Vanuit rechtvaardigheidsoogpunt is het immers moeilijk verdedigbaar dat rampspoed
gevolgd wordt door een weigering tot heropbouw van een behoorlijk (hoofdzakelijk)
vergunde constructie.
Duidelijkheidshalve dient gesteld dat ook de regeling van (huidig) artikel 195bis, eerste lid,
3°, van het decreet van 18 mei 1999 generiek wordt gemaakt ; conform deze regeling
kunnen stabiliteitswerken (instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op
de stabiliteit) ten aanzien van een bestaande vergunde en niet-verkrotte constructie in
principe worden vergund in alle bestemmingsgebieden.
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2°

Het toepassingsgebied van het planologisch attest voor bedrijven wordt verruimd. Ook
bedrijven die onder de meldingsplicht in het kader van het Milieuvergunningendecreet vallen,
zullen dergelijk attest kunnen aanvragen (daar waar het huidige artikel 145ter, §1, derde
lid, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 enkel op milieuvergunningsplichtige bedrijven
focust). (Het ruimtelijk niet relevante en met het gelijkheidsbeginsel moeilijk verzoenbare1
omzetcriterium (cfr. huidig artikel 145ter, §1, derde lid, 3°, van het decreet van 18 mei
1999) wordt daarbij geschrapt.)

3°

De weerlegging van het weerlegbaar vermoeden van vergunning in hoofde van constructies
die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 19622, maar vóór de
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan waarbinnen ze zijn gelegen, vormt
thans vaak een bron van discussie ; het aangehaalde bewijsmateriaal dateert gebeurlijk van
na de definitieve vaststelling van het gewestplan, wat bewijsmatig tot talrijke juridische
problemen aanleiding geeft. Om die reden bepaalt voorliggend ontwerpdecreet :
-

4°

dat het vergund karakter van deze constructies slechts kan worden weerlegd door middel
van een proces-verbaal of een bezwaarschrift dat opgesteld is binnen een termijn van
vijf jaar (i.e. de strafrechtelijke verjaringstermijn) na het optrekken of plaatsen van de
constructie,
dat deze weerlegging niet meer kan gebeuren, eens het goed gedurende 1 jaar in het
vergunningenregister (als vergund geacht) is opgenomen.

Er wordt een decretale rechtsgrond ontwikkeld voor het zgn. “as built-attest”, zijnde een
attest waarin wordt verklaard dat handelingen betreffende een constructie niet of slechts
marginaal afwijken van het vergunde (gemelde) plan. In geval van marginale afwijkingen
treedt het as built-attest in de plaats van het vergunde (gemelde) plan.
Een as built-attest wordt afgeleverd door van overheidswege erkende (rechts)personen.
Wanneer een meer dan marginale afwijking van het bouwplan wordt vastgesteld, wordt de
aanvrager in staat gesteld de constructie in overeenstemming te brengen met het vergunde
bouwplan, zonder dat voor deze aanpassingswerken een bijkomende stedenbouwkundige
vergunning nodig is.

5°

Er wordt een juridische basis geboden voor een “uitdovend woonrecht” voor
weekendverblijven conform de resolutie van het Vlaams Parlement van 15 januari 2003.

Aandacht voor zorgwonen
27.
In de ontwerpteksten wordt de term “zorgwonen” ingevoerd om maatschappelijk relevante
vormen van kangoeroewonen e.a. via bepaalde ruimtelijke faciliteiten te ondersteunen.
Het gaat daarbij specifiek om het huisvesten van ten hoogste twee hulpbehoevende personen of
bejaarden door middel van de creatie van een ondergeschikte wooneenheid binnen het bestaande
woningvolume of binnen de bestaande uitbreidingsmogelijkheden
Voor de creatie van vormen van zorgwonen wordt nu principieel geopteerd voor een meldingsplicht
in plaats van een vergunningsplicht.
Een vergunningsplicht ontstaat wel indien de zorgsituatie beëindigd wordt en het de bedoeling is
dat de zorgwoning gesplitst wordt in aparte woningen.

1
2

Want erg afhankelijk van de aard van de betrokken bedrijvigheid of sector…
Constructies van vóór de Stedenbouwwet van 1962 worden onweerlegbaar geacht vergund te zijn.
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Handhavingsbeleid
Een duidelijk beleidskader
28.
De Vlaamse Regering zal beleidsregels vaststellen met betrekking tot o.a. een strategische,
programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de bevoegdheden van de ambtenaren,
belast met het opsporings-, vaststellings-, herstelvorderings- en uitvoeringsbeleid.
De beleidsregels worden vastgesteld in een “handhavingskader”.
Een geherstructureerde Hoge Raad voor het Herstelbeleid
29.
De Hoge Raad voor het Herstelbeleid wordt hervormd tot een Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid met volgende (bestaande en bijkomende) bevoegdheden :
-

het formuleren van aanbevelingen inzake het herstel- en handhavingsbeleid ;
het verlenen van een advies over herstelvorderingen ;
het verlenen van een advies over consecutieve herstelvorderingen (zie verder) ;
het verlenen van een advies omtrent het opstarten van een ambtshalve uitvoering ;
het beslissen over de matiging of het uitstel van de invordering van opeisbare
dwangsommen ;
het beslissen over het betekenen van “oude” vonnissen of arresten waarbij een
herstelmaatregel werd opgelegd.

Meer decretale aandacht voor de doorstroomprocedure in de schoot van de Hoge Raad
30.
Het decreet van 18 mei 1999 omvat geen grondige verankering van de procedures bij de
huidige Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
Het procedureverloop wordt nu duidelijker vastgelegd, waarbij een aantal structurele garanties
voor de naleving van het verdedigingsbeginsel worden vastgelegd.
Redelijke termijnen
31.
Er wordt een interpretatief artikel in het decreet van 18 mei 1999 ingeschreven dat stelt dat
het Verjaringsdecreet (2003) de instandhouding principieel als misdrijf geschrapt heeft ; er kan voor
het gedepenaliseerd instandhoudingsmisdrijf dus geen herstelmaatregel meer gevorderd en
opgelegd worden.
Deze regeling heeft geen effect op het vaste principe dat de instandhouding van
stedenbouwmisdrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden zelf een misdrijf uitmaakt.
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32.
Er wordt een uitdrukkelijke decretale regeling uitgewerkt inzake de termijn waarna
herstelvorderingen van overheidswege (ter dekking van de schade toegebracht aan de goede
ruimtelijke ordening) niet meer kunnen worden ingesteld (onverminderd de gemeenrechtelijke
schorsings- en stuitingsregelingen).
Deze regeling gebeurt aan de hand van een transparante driedeling tussen gebiedsindelingen :
a)
b)
c)

In ruimtelijk kwetsbaar gebied geldt een “nultolerantie” (omwille van het feit dat in deze
gebieden de instandhouding van een ruimtelijk misdrijf strafbaar is gesteld).
In “openruimtegebied” (landelijke gebieden, recreatiegebieden,…) vervalt de mogelijkheid
om een herstelvordering in te stellen vanaf 10 jaar vanaf het plegen van het misdrijf.
In overige gebieden (wonen, bedrijvigheid,…) vervalt de mogelijkheid om een
herstelvordering in te stellen 5 jaar vanaf het plegen van het misdrijf.

Geen opeenvolging van herstelvorderingen omtrent hetzelfde misdrijf
33.
Een overheid die herstel vordert, moet op voorhand een keuze maken tussen ofwel een
vordering in het kader van een strafrechtelijke procedure, ofwel een vordering bij de burgerlijke
rechter.
Dat betekent bvb. dat een overheid die via penale weg herstel vordert, nadien in principe geen
herstelvordering kan indienen bij de burgerlijke rechter.
Enkel na een positief advies van de Hoge Raad kan de overheid zo’n consecutieve herstelvordering
indienen.
Meer aandacht voor minnelijke schikking (in het decreet van 18 mei 1999 thans “transactie” genoemd)
en bemiddeling
34.
Er wordt een basis gelegd voor een model waarin de stedenbouwkundige inspecteur,
voorafgaand aan verdere procedurele stappen, de betrokkene in staat moet stellen om op basis
van vrijwilligheid de goede ruimtelijke ordening te herstellen, ofwel door een herstel in de
oorspronkelijke staat, ofwel door bouw- of aanpassingswerken.
35.
Aan de Hoge Raad wordt de bevoegdheid toegewezen om (op vraag) als
bemiddelingsorgaan tussen stedenbouwkundige inspectie en overtreder op te treden. De Hoge Raad
beoordeelt vooraf de ernst en de haalbaarheid van het bemiddelingsverzoek.
36.
Er wordt verduidelijkt dat, in afwijking van het gemene recht, de minnelijke schikking ook
mogelijk is nadat de strafvordering is ingesteld.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
BOEK I. ALGEMENE BEPALING
Artikel 1
Dit artikel behoeft geen commentaar.
BOEK II. AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN BETREFFENDE HET DECREET VAN 18 MEI 1999
HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING
TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1. Verfijning begrippenkader
Artikel 2
37.
Artikel 2, 1°, a) omvat een loutere hernummering, in functie van de herziening van het luik
“Vergunningenbeleid” van het decreet van 18 mei 1999 door voorliggend ontwerp van decreet.
38.
Artikel 2, 1°, b) omvat een rechtzetting van het bij decreet van 16 juni 2006 verkeerd
genummerde punt 7° (waar dit punt 9° diende te zijn).
39.
Aan het decreet van 18 mei 1999 worden middels artikel 2, 1°, c) een aantal definities
toegevoegd, ter bevordering van een transparante lectuur.
Eén en ander vindt zijn pendant in het nieuwe artikel 92 van het decreet van 18 mei 1999 (zoals
vervangen door dit ontwerpdecreet). In die bepaling worden enige nieuwe definities ingevoerd, die
specifiek van toepassing zijn voor de titel “Vergunningenbeleid”.
40.

De onder artikel 2 voorgestelde definities worden hieronder toegelicht.

“Afschrift”
41.
De term “afschrift” wordt in die zin gedefinieerd dat zowel de fotokopie als de digitale
kopie hieronder begrepen wordt.
“Beveiligde zending”
42.
Het invoeren en omschrijven van de term “beveiligde zending” maakt het mogelijk dat de
communicatie tussen de overheid en burger op termijn geheel via elektronische weg kan verlopen.
Een beveiligde zending is immers een aangetekend schrijven, een afgifte tegen ontvangstbewijs, of
“elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van
kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld”.
Het is de bedoeling dat de Vlaamse Regering op basis van die laatste machtiging vormen van
beveiligd elektronisch verkeer aanwijst.
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“(Sub)categorie van gebiedsaanduiding”
43.
Artikel 38, §1, van het decreet van 18 mei 1999 legt de verplichte inhoud van een ruimtelijk
uitvoeringsplan vast. Die bepaling legt op dat de stedenbouwkundige voorschriften telkens deel uit
maken van het verordenend deel van het uitvoeringsplan. In een ruimtelijk uitvoeringsplan kan dus
voor wat de stedenbouwkundige voorschriften betreft niet worden volstaan met een verwijzing naar
een besluit waarin algemeen geldende stedenbouwkundige voorschriften zijn vastgelegd. Dat was
wel het geval bij de opmaak van de oorspronkelijke gewestplannen, waarbij voor de voorschriften,
met uitzondering dan van specifieke voorschriften eigen aan het betrokken plan, verwezen werd
naar voorschriften vastgelegd in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Die laatste
werkwijze heeft zeker tot een bepaalde “starheid” in de ruimtelijke ordening geleid, in het bijzonder
doordat het koninklijk besluit van 28 december 1972 niet kon worden aangepast zonder dat de op
dat besluit gebaseerde gewestplannen in herziening werden gesteld.
44.
Op 11 april 2008 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarin nadere regels met
betrekking tot de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen worden omschreven. Dit besluit
omvat ook een bijlage met niet bindende, doch richtinggevende typevoorschriften, die “opgehangen”
worden aan een bepaalde “categorie van gebiedsaanduiding”.
Die werkwijze laat gebiedsspecifiek maatwerk mogelijk. Vermits die gebiedsspecificiteit onmogelijk
“top down” bepaald kan worden, moeten vanuit het planproces specifieke keuzes kunnen gemaakt
worden. Het is wel duidelijk dat dit bij voorkeur eerder uitzondering dan regel is en geen afbreuk
doet aan de gemeenschappelijke eenvoudige sokkel.
45.
Opdat een minimale gemeenschappelijke sokkel voorhanden zou zijn, dient minstens te
worden voorzien in een minimaal (d.w.z. dat bij besluit aanvullende subcategorieën kunnen worden
vastgesteld) decretaal kader voor de categorieën van gebiedsaanduiding, waarbinnen de
stedenbouwkundige voorschriften worden vastgesteld.
Dat is niet onverenigbaar met de filosofie van het besluit van 11 april 2008 zelf, nu artikel 1,
tweede lid, van dat besluit bepaalt dat in elk stedenbouwkundig voorschrift van een ruimtelijk
uitvoeringsplan aangegeven moet worden onder welke categorie van gebiedsaanduiding het valt.
Eén en ander kadert ook in het SERV-advies bij het ontwerp dat tot het besluit van 11 april 2008
heeft geleid. In dat advies is gewezen op de nood “aan duidelijkheid, leesbaarheid en uniformiteit.
Hieraan gekoppeld is ook rechtszekerheid van belang, waarbij het voor de burger en het bedrijf
duidelijk is in welke (plan-)situatie welke voorschriften gelden. Belangrijk hierbij is dat gelijke situaties
op eenzelfde wijze worden beoordeeld ongeacht de plaats in Vlaanderen”.
Men kan ook niet voorbijgaan aan het feit dat het legaliteitsbeginsel vereist dat voor bepaalde
gebiedsomschrijvingen een decretale basis voorhanden is. Zo zijn de ruimtelijk kwetsbare gebieden
ondermeer determinerend voor de aanwijzing van instandhoudingsmisdrijven ; aldus sorteren zij
onder het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. En zo houdt het fiscaal legaliteitsbeginsel in dat de
gebiedswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een planbatenheffing, op een wetskrachtige
sokkel berusten.
46.
Om die reden opteert artikel 19 van het ontwerpdecreet ervoor om de categorieën van
gebiedsaanduiding (en de meest relevante subcategorieën) decretaal te verankeren. De
hoofdbestemming van deze (sub)categorieën wordt aangegeven, zonder dat verder wordt geraakt
aan het beginsel dat de verdere stedenbouwkundige voorschriften in de uitvoeringsplannen zelf
moeten worden uitgewerkt.
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Op basis van dat nieuwe artikel is het mogelijk om ook de ruimtelijk kwetsbare gebieden te
definiëren aan de hand van de nieuwe systematiek van gebiedsaanduidingen (zie verdere
toelichting bij dit artikel) en om voor de toepassing van de planbatenregeling de concordantie te
maken tussen de gewestplanbestemmingen en de nieuwe (sub)categorieën van gebiedsaanduiding
(artikel 69).
Eén en ander komt ook in belangrijke mate tegemoet aan de opmerking van verschillende
adviesorganen, volgens dewelke de initiële ontwerpteksten nog te veel op de
gewestplanbestemmingen waren gealigneerd.
“Handelingen”
47.
De term “handelingen” wordt ingevoerd als generiek begrip om werkzaamheden, wijzigingen
of activiteiten met ruimtelijke implicaties aan te duiden.
“Ruimtelijk kwetsbare gebieden”
48.
Tot op heden werd de term “ruimtelijk kwetsbaar gebied” op verschillende plaatsen doorheen
het decreet van 18 mei 1999 gebruikt, telkens met een onderscheiden inhoud (naargelang het gaat
om regelingen inzake zonevreemde constructies (artikel 145, §1, eerste lid, 4°, en artikel 145bis, §1,
derde lid) dan wel inzake het handhavingbeleid (artikel 146, vierde lid)).
Er wordt een éénduidige definitie van het begrip ingevoerd ; uiteraard kan deze definitie bij
welbepaalde regelingen uitdrukkelijk worden aangevuld of beperkt (voor zover dit door de aard
van de betrokken regeling vereist of gelegitimeerd wordt)3.
De definitie valt in principe samen met de meest ruime definitie zoals deze vandaag in artikel 146
van het decreet van 18 mei 1999 (omschrijving van de stedenbouwmisdrijven) voorkomt, aangevuld
met de op ruimtelijke plannen aangegeven overstromingsgebieden.
Evenwel wordt het begrip “agrarische gebieden met bijzondere waarde” uit de definitie geschrapt,
daar waar het begrip tot op heden nog gehanteerd werd bij de omschrijving van de kwetsbare
gebieden in het handhavingsbeleid. Het begrip “agrarische gebieden met een bijzondere waarde”
werd reeds eerder geschrapt uit de lijst van ruimtelijk kwetsbare gebieden in het kader van de
regeling voor zonevreemde constructies, en dit bij decreet van 22 april 2005.
Het containerbegrip “agrarische gebieden met bijzondere waarde” dekt in een maximalistische
interpretatie alle agrarische gebieden met een specifieke overdruk. Belangrijke voorbeelden van
dergelijke gebieden zijn de valleigebieden, de brongebieden en de agrarische gebieden met
ecologische waarde of belang. Deze gebieden zijn (en blijven) echter uitdrukkelijk in de lijst van
kwetsbare gebieden opgesomd. Voor deze gebieden is de opname van de “agrarische gebieden
met bijzondere waarde” in de lijst van kwetsbare gebieden nutteloos.
De bestaande decretale verwijzing naar de “agrarische gebieden met bijzondere waarde” heeft
daarom in essentie als gevolg dat de zgn. “landschappelijk waardevolle agrarische gebieden”4
kwetsbaar blijven voor het handhavingsbeleid, wat dan weer in het bijzonder betekent dat
stedenbouwkundige misdrijven in deze gebieden “onverjaarbaar” zijn, doordat de instandhouding
van dergelijk misdrijf zélf als een misdrijf wordt beschouwd.

In overeenstemming met de bestaande tekst en ratio van het decreet van 18 mei 1999 wordt in het nieuwe artikel 110
(te vervangen via artikel 28 van voorliggend ontwerpdecreet) bvb. bepaald dat de regelingen inzake het herbouwen,
verbouwen of uitbreiden van zonevreemde constructies níet gelden in ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering
echter van parkgebieden.
4 Zoals geweten heeft het Hof van Cassatie in het verleden geoordeeld dat landschappelijk waardevol agrarisch
gebied een “agrarisch gebied met bijzondere waarde” in de zin van artikel 146, vierde lid, van het decreet van 18 mei
1999 uitmaakt (Cass. (2e k.) AR P.04.1345.N, 22 februari 2005, C.D.P.K. 2005, afl. 2, 384, concl. M. DE SWAEF).
3
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De auteur D. LINDEMANS stelt ter zake :
“De “agrarische gebieden met een bijzonder belang” staan enigszins verloren in de opsomming
van de ruimtelijk kwetsbare gebieden. Ze komen met name na de valleigebieden, brongebieden
en agrarische gebieden met ecologische waarde of belang. Zowel de valleigebieden, de
brongebieden en de agrarische gebieden met ecologische waarde of belang zijn zeer specifieke
gebieden, die maar zeer zelden voorkomen. Het zijn bestemmingsvoorschriften die voor een zeer
beperkt aantal gebieden gelden. Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden komen echter
veelvuldig voor. Grote delen van het platteland vallen hieronder. Het valt moeilijk in te denken
dat de decreetgever dergelijke gebieden heeft willen beschouwen als een ruimtelijk kwetsbaar
gebied zonder dit ook uitdrukkelijk te zeggen. Meer nog, de term “ruimtelijk kwetsbaar gebied”
werd voor het eerst gebruikt in het kader van de regeling voor zonevreemde gebouwen. Deze
regeling maakt het mogelijk om aan zonevreemde gebouwen bepaalde werken uit te voeren.
Deze mogelijkheid is echter beperkt in de “ruimtelijk kwetsbare gebieden” (zie art. 145bis).
Welnu, in de oorspronkelijke regeling omtrent de zonevreemde woningen was de regel
omgekeerd: in plaats van, zoals nu, te zeggen waar de regeling niet (of in beperkte mate) geldt
(met name in de ruimtelijk kwetsbare gebieden), somde de tekst de gebieden op waar de
regeling wél gold. Dit was met name het geval in de agrarische gebieden en de landschappelijk
waardevolle agrarische gebieden. Deze gebieden werden toen dus beschouwd als gebieden die
duidelijk niet ruimtelijk kwetsbaar waren” (D. LINDEMANS, noot onder Cass., 22 februari 2005,
T.R.O.S. 2005, afl. 38, 176).
Stellers van voorliggend ontwerpdecreet maken zich deze redenering eigen.
49.
Ten slotte moet worden gewezen op het feit dat de in de vigerende teksten van het decreet
van 18 mei 1999 opgesomde bestemmingsgebieden “gewestplanbestemmingen” zijn.
In de initiële ontwerpteksten werd eveneens puur met gewestplanbestemmingen gewerkt.
Dit heeft geleid tot kritieken vanuit de geraadpleegde adviesorganen, in die zin dat het decreet
aldus geen indicaties zou geven voor de concordantie tussen deze bestemmingen en de nieuwe
categorieën van gebiedsaanduiding.
Deze terechte kritiek is thans ondervangen doordat in de definitie ook gerefereerd wordt aan
categorieën van gebiedsaanduiding (zie ook artikel 19 van dit ontwerpdecreet).
De concordantie tussen de gewestplanbestemmingen en de categorieën van gebiedsaanduiding is
doorgevoerd aan de hand van het door het Hof van Cassatie gehanteerde criterium dat de
ruimtelijk kwetsbare gebieden “ieder op zijn wijze het onmiddellijke behoud van natuurwaarden
beogen” (Cass., 20 december 2005, R.W. 2006-07, afl. 24, 1001, noot A. CARETTE).
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Bij het afpunten van de categorieën van gebiedsaanduiding (cfr. besluit van de Vlaamse Regering
van 11 april 2008) is vastgesteld :
-

-

-

dat de categorie “bos” bestemd is voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel
van het bos (waarbij recreatief medegebruik slechts een louter ondergeschikte functie is) ;
daaruit zullen stedenbouwkundige voorschriften moeten voortvloeien die gericht zijn op de
vrijwaring van de boswaarden van het gebied (principieel bouwverbod e.d.) ; bij de
afbakening van dergelijk (nieuw) gebied zullen eventuele overgangsmaatregelen kunnen
worden toegekend, doch deze zullen reeds gericht zijn op de hoge beschermingsgraad die
in dergelijk gebied de regel moet zijn ;
dat de categorie “overig groen” bestaat uit twee subcategorieën :
o “parkgebied” : de equivalentie met de parkgebieden conform het Inrichtingsbesluit
van 1972 ligt voor de hand ;
o “gemengd openruimtegebied” : binnen dergelijk gebied zijn natuurbehoud, bosbouw,
landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies. Bepaalde
kleinschalige infrastructuren zijn toegelaten, evenals beperkte recreatieve activiteiten.
De principiële nevenschikking tussen “groene” elementen en landbouw en recreatie,
doet er toe besluiten dat deze gebieden niet ab initio kwetsbaar zijn. Dat verandert
wanneer op deze gebieden een overbreuk “GEN” of “GENO” wordt aangebracht.
Natuur is immers de hoofdfunctie van de gebieden van het Vlaams Ecologisch
Netwerk, zulks krachtens het Decreet Natuurbehoud. Andere functies kunnen
aanwezig zijn, maar zijn ondergeschikt.
dat de categorie “reservaat en natuur” bestemd is voor de instandhouding, de ontwikkeling
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Hier geldt dezelfde redenering als
bij de categorie “bos”.

Bovengenoemde (sub)categorieën “bos”, “parkgebied” en “reservaat en natuur” beogen dus zeer
zeker het onmiddellijk behoud van natuurwaarden ; om die reden dienen zij onder de ruimtelijk
kwetsbare gebieden te worden gebracht. Het gemengd openruimtegebied is – als vertrekpunt – niet
kwetsbaar, maar wordt dat wél wanneer een overdruk “GEN” of “GENO” aangebracht wordt. Dat
laatste blijkt uit het nieuw voorgestelde artikel 2, §1, 14°, c), van het decreet van 18 mei 1999.
“Stedenbouwkundig voorschrift”
Er wordt een generieke term ingevoerd die alle reglementaire (onderdelen van) ruimtelijke plannen
en stedenbouwkundige verordeningen omvat, m.n. het concept “stedenbouwkundig voorschrift”.
Op die manier kan op een eenvoudige wijze in het decreet verwezen worden naar reglementaire
stedenbouwkundige voorschriften (met uitzondering van verkavelingsvoorschriften), zonder deze
telkens te moeten opsommen. Zowel de reglementaire planvoorschriften als de voorschriften van
stedenbouwkundige verordeningen (vroeger : “bouwverordeningen”) op grond van het decreet van
18 mei 1999 als deze op grond van het Coördinatiedecreet van 22 oktober 1996 (plan van
aanleg, verordening) worden door het begrip gedekt.
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“Vlaamse Belastingdienst”
Tot slot wordt de Vlaamse Belastingdienst toegevoegd aan de begrippenlijst. Deze gewestelijke
administratie wordt meerdere keren genoemd in de aangepaste regeling inzake planbaten.
50.
Artikel 2, 2°, voert een algemene decretale rechtsgrond in om bij uitvoeringsbesluit
regelingen te treffen aangaande de manier waarop aanvraag- en informatiedossiers in het kader
van het decreet van 18 mei 1999 opgebouwd moeten worden, en aangaande de wijze waarop
documenten bezorgd moeten worden.
De Vlaamse Regering wordt ook gemachtigd om, overal waar het decreet van 18 mei 1999 thans
een aangetekend schrijven of een afgifte tegen ontvangstbewijs vereist, een andersoortige
(elektronische) beveiligde zending te aanvaarden.
HOOFDSTUK 2. Afschaffing jaarverslag en -programma. Voortgangsbewaking
planningsprocessen
Artikel 3 en 4
51.
Ten gevolge van deze bepalingen wordt het bestaande artikel 6 van het decreet van 18
mei 1999 geschrapt.
Bedoeld artikel 6 handelt over de jaarlijkse verslagen en programma’s die op de drie
planningsniveaus (gewest, provincie, gemeente) moeten worden opgemaakt.
Voor de lokale besturen impliceert één en ander een substantiële (potentiële) planlastvermindering.
Men zal opmerken dat het huidige artikel 6 nimmer formeel in werking is getreden omwille van de
ontstentenis van het reglementair corpus als bedoeld in §4 van dat artikel.
52.
In de plaats van deze jaarprogramma’s wordt één centraal systeem van
voortgangsbewaking georganiseerd middels de jaarlijks bij het Vlaams Parlement in te dienen
beleidsbrieven. Deze beleidsbrieven moeten (o.a.) een globaal overzicht (d.w.z. geen exhaustieve
lijst) bevatten van objectieven over op te starten, principieel te beslissen en af te ronden
planningsprocessen op het provinciale en gemeentelijk niveau ; voor de gewestelijke
planningsprocessen dient dit overzicht uiteraard concreter en volledig te zijn. De beleidsbrieven
moeten tevens een rapportering insluiten omtrent de stand van zaken en de voortgang van de
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke planningsprocessen.
De gemeentelijke en provinciale gegevens die in het kader van deze voortgangsbewaking aan het
gewestelijk niveau moeten worden bezorgd, dienen te worden voorgelegd aan de gemeenteraad
en de provincieraad ; de raden dienen akte te nemen van deze gegevens. Aldus kunnen zij worden
meegenomen in lokale ruimtelijke beleidsdiscussies.
HOOFDSTUK 3. Afstemming op terminologie Provinciedecreet
Artikel 5
53.
Ingevolge het Provinciedecreet van 9 december 2005 is niet langer sprake van “bestendige
deputatie” maar wel van “deputatie”. Het ontwerpartikel stemt de terminologie van het decreet van
18 mei 1999 af op deze wijziging.
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HOOFDSTUK 4. Deontologische regeling en evenwichtige vertegenwoordiging binnen
VLACORO, PROCORO en GECORO
Artikel 6 t.e.m. 9
54.
Het is steeds de bedoeling van de decreetgever geweest om VLACORO, PROCORO en
GECORO pluriform en multidisciplinair samen te stellen, in het kader van een zo ruim mogelijke
expertise en een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak.
Om die reden zijn weinig onverenigbaarheidsregelingen ingeschreven.
Eén en ander heeft voor gevolg dat bij specifieke dossiers wel sprake kan zijn van
belangenverstrengeling.
Om dat probleem van de baan te helpen, zonder terug te komen op de oorspronkelijke filosofie,
wordt de regeling van artikel 27, §1, eerste lid, 1°, van het Gemeentedecreet (hoofdzakelijk geënt
op artikel 92, 1°, van de Nieuwe Gemeentewet) overgeënt naar bedoelde adviesraden.
Deze bepaling houdt in dat de leden van de adviesraden zich onthouden van de behandeling en de
stemming over een aangelegenheid waarin zij (of hun partner of bepaalde familieleden) een
rechtstreeks belang hebben.
Het is evident dat de nieuwe regeling in het decreet van 18 mei 1999 geïnterpreteerd dient te
worden overeenkomstig het contentieux inzake artikel 27, §1, eerste lid, 1°, van het
Gemeentedecreet (en inzake het artikel 92, 1°, van de Nieuwe Gemeentewet).
Inzonderheid moet worden gewezen op de Raad van State-rechtspraak, volgens dewelke onder
rechtstreeks belang wordt verstaan : alle belangen waarvan een persoon niet met redelijke
zekerheid kan worden geacht voldoende afstand te kunnen nemen om de belangen van zijn bestuur
voorrang te verlenen boven zijn persoonlijke belangen (R.v.St., nr. 77.723, 17 december 1998, T.
Gem. 1999, 239 en T.B.P. 2000, 161).
55.
Aansluitend bij het voorgaande, voorziet artikel 9 in de opmaak, door de Vlaamse Regering,
van een deontologische code voor de leden van VLACORO, PROCORO en GECORO.
Die code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes, die de leden van
de adviesraden tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat.
De code zal rekening moeten houden met de specifieke ruimtelijk-adviserende taak van de raden.
Het moet niet zozeer de bedoeling zijn om traditionele behoorlijkheidsregelen inzake bestuurlijk
optreden vast te leggen. Eerder moeten een aantal “ruimtelijke waarden” worden geformuleerd, die
er aan herinneren dat elk lid in de schoot van een VLACORO, PROCORO of GECORO optreedt “als
commissielid”, ter bevordering van een adequate ruimtelijke ordening, eerder dan als een
vertegenwoordiger van specifieke belangen of belangengroepen.
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56.
Daarnaast wordt ook voorzien in een uitdrukkelijke verwijzing naar regelen inzake een
evenwichtige participatie en vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden :
-

de VLACORO is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 13 juli 2007
houdende bevordering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en
mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid ;
de PROCORO is onderworpen aan de voorschriften van artikel 193, §2, van het
Provinciedecreet van 9 december 2005 ;
op de GECORO zijn de bepalingen van artikel 200, §2, van het Gemeentedecreet van 15
juli 2005 van toepassing.

Omtrent de toepassing van artikel 200, §2, van het Gemeentedecreet bestaan thans diverse
strekkingen in de rechtsleer en in de praktijk.
Zo wijst de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op het feit dat de aanhef van
artikel 200, §1, van het Gemeentedecreet luidt : “Onder voorbehoud van de toepassing van de op dit
gebied geldende wettelijke en decretale bepalingen”. De conclusie zou dan zijn dat artikel 200, §2,
van het Gemeentedecreet niet van toepassing is op de GECORO’s.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur, heeft in de Commissie voor
Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en
Decreetsevaluatie (vergadering van 17/04/2007) uit de memorie van toelichting bij het
Gemeentedecreet evenwel afgeleid “dat de decreetgever de evenwichtige manvrouwvertegenwoordiging van toepassing heeft willen maken op alle adviesorganen, ook deze die een
specifieke decretale basis hebben, behalve ingeval het specifieke decreet op dat punt een afwijkende
regeling zou bevatten. Wat de PROCORO’s betreft, geldt een analoge regeling. Artikel 193 van het
Provinciedecreet is volkomen gelijkluidend met artikel 200 van het Gemeentedecreet. Ook de uitleg bij
artikel 193 in de memorie van toelichting bij het Provinciedecreet is dezelfde als de tekst in de memorie
bij het Gemeentedecreet”.
Die visie wordt nu duidelijkheidshalve decretaal verankerd.
57.
Om rechtsonzekerheid omtrent de geldigheid van de in het verleden gegeven adviezen te
vermijden, wordt verder in het ontwerpdecreet (artikel 62) evenwel voorzien in een “regularisatie”
van de adviezen die in de huidige gemeentelijke “legislatuur” (2006-2012) door de GECORO’s zijn
of worden gegeven : het feit dat in de lopende legislatuur niet is voldaan aan het man-vrouwevenwicht, tast de geldigheid van deze adviezen niet aan.
Vanaf 1 januari 2009 tot en met het einde van de gemeentelijke legislatuur 2006-2012 zal een
overgangsregime gelden waarbij, indien in een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
méér dan twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is, bij elke nieuwe benoeming een lid
van het ondervertegenwoordigde geslacht wordt benoemd. Ook wordt voor die periode voorzien in
een eenvoudige procedure waarbij effectieven van het oververtegenwoordigde geslacht
plaatsvervangend kunnen worden, en plaatsvervangers van het ondervertegenwoordigde geslacht
effectief lid kunnen worden, één en ander zonder dat daarvoor een formele benoeming (met
goedkeuring door de deputatie) vereist is.
Voor de GECORO’s die vanaf de volgende legislatuur worden samengesteld, geldt sowieso dat
adviezen, afgegeven door een GECORO die niet aan het man-vrouw-evenwicht voldoet, níet
rechtsgeldig zijn.
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58.
In het kader van de besprekingen omtrent huidig ontwerpdecreet is de vraag gesteld of de
“2/3-regel” (man/vrouw) betrekking heeft op de effectieve leden van een GECORO of ook op de
plaatsvervangende leden.
De tekst van artikel 200 van het Gemeentedecreet biedt bij een letterlijke lezing
interpretatiemogelijkheden.
Nu artikel 200 evenwel blijkens de artikelsgewijze toelichting (weergegeven in D. BEIRENS, D.
DETOLLENAERE en J. DUJARDIN, Gemeentedecreet, Brugge, Die Keure, 2005, 467-477) de
klaarblijkelijke bedoeling heeft om de “Vlaamse” regeling van het decreet van 15 juli 1997 (thans
vervangen door het decreet van 13 juli 2007 “houdende bevordering van een meer evenwichtige
participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid” ) open te
trekken naar alle gemeentelijke adviesraden, is het wenselijk om deze vraag te beantwoorden aan
de hand van de oplossing die ter zake in dat decreet van 13 juli 2007 geboden is.
Artikel 3, tweede lid, van het decreet van 13 juli 2007 stelt meer bepaald dat het 2/3-quotum in
voorkomend geval afzonderlijk van toepassing is op de effectieve leden, enerzijds, en op de
plaatsvervangende leden, anderzijds.
Gelet op het vooropgestelde parallellisme tussen artikel 200 van het Gemeentedecreet en de
“Vlaamse” regelingen, dient deze lezing te worden aangehouden.
HOOFDSTUK 5. Gezamenlijke gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
Artikel 10
59.
Vandaag bestaat reeds de mogelijkheid om gezamenlijke stedenbouwkundige ambtenaren
aan te duiden. Deze mogelijkheid is echter slechts voorbehouden aan gemeenten van ten hoogste
10.000 inwoners. Daarenboven leidt de huidige libellering tot een aantal rechtspositionele
vraagstukken.
Voorliggend ontwerpartikel houdt twee elementen in :
-

de beperking van de mogelijkheid tot louter kleinere gemeenten wordt geschrapt ;
de gezamenlijke ambtenaar moet worden aangeduid binnen een stichting/interlokale
vereniging5 (m.a.w. zeer eenvoudige samenwerkingsverbanden, gelet op de duidelijk
afgelijnde en specifieke taakstelling) en valt onder dezelfde geldelijke en administratieve
rechtspositieregelingen als diegene die van toepassing zijn op de personeelsleden van de
gemeente waar de zetel van de stichting/interlokale vereniging gevestigd is. Deze regeling
is geïnspireerd op de regeling van artikel 118 e.v. van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ; deze bepalingen laten bvb.
toe om leidinggevende, staf- experts- en managementfuncties in te richten over OCMW’s
heen.

Cfr. artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – het gaat om
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (en zonder beheersoverdracht). De samenwerkingsovereenkomst kan bepalen
dat een van de deelnemende gemeenten aangesteld wordt als beherende gemeente waar de zetel gevestigd wordt en
die de interlokale vereniging vertegenwoordigt. De beherende gemeente kan eigen personeel inzetten ten behoeve van
het samenwerkingsverband overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in de overeenkomst en onder voorbehoud dat de
rechten van dit personeel geëerbiedigd worden.
5
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HOOFDSTUK 6. Aanstellingsvoorwaarden gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
Artikel 11
60.
Deze bepaling kadert in een discussie die in de Commissie voor Leefmilieu en Natuur,
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het
Vlaams Parlement gevoerd is naar aanleiding van een vraagstelling omtrent de
opleidingsvoorwaarden van stedenbouwkundige ambtenaren (Commissievergadering C212 – LEE25
– 17 april 2008, 17 e.v.).
In dat kader is de suggestie geformuleerd dat bij de aanstellingsvoorwaarden voor
stedenbouwkundige ambtenaren rekening zou kunnen worden gehouden met eerder verworven
competenties, die eventueel “gevalideerd” zijn middels een “bewijs van bekwaamheid” in de zin van
het zgn. “Flexibiliseringsdecreet” van 30 april 2004. Voorliggend artikel biedt daartoe de
noodzakelijke rechtsbasis.
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TITEL II. PLANOLOGIE
HOOFDSTUK 1. Gezamenlijke opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
Artikel 12
61.
Deze bepaling stemt overeen met het Regeerakkoord 2004-2009, waarin wordt gesteld dat
gemeenten gezamenlijke structuurplannen moeten kunnen opmaken.
Uiteraard stelt elke gemeente een gezamenlijk plan slechts vast voor wat het eigen territorium
betreft.
HOOFDSTUK 2. Afstemming ruimtelijke structuurplannen – grond- en pandenbeleidsplannen
Artikel 13
62.
In de algemene toelichting is gesteld dat voorliggend ontwerpdecreet begeleid wordt door
een afzonderlijk ontwerpdecreet dat vorm wil geven aan het grond- en pandenbeleid.
63.
Dat ontwerpdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering voor het Vlaamse Gewest een
Grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen vaststelt.
Het Grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen is een beleidsdocument (voor een tijdshorizon die
gelijk is aan deze van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) dat gericht is op :
-

de uitwerking van een visie op het grond- en pandenbeleid ;
de vastlegging van beleidskeuzen ten aanzien van het instrumentarium ;
de ontwikkeling van structurele waarborgen voor de doeltreffendheid, de efficiëntie en de
interne samenhang van het grond- en pandenbeleid van de Vlaamse besturen.

Het actieprogramma van het Grond- en Pandenbeleidsplan Vlaanderen wordt geïntegreerd in het
bindend (wat de essentiële elementen betreft) en het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen, met toepassing van het structuurplanningsprocédé. Dat betekent
inzonderheid dat concrete acties - de meest zichtbare en burgernabije aangelegenheden - van de
grond- en pandenbeleidsplanning onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Dat
ondervangt de kritiek die in bepaalde adviezen omtrent voorliggend ontwerpteksten werd
geformuleerd, m.n. het gebrek aan inspraak omtrent de grond- en pandenbeleidsplanning.
64.
Provincie- en gemeenteraden kunnen planmatig de beleidskeuzen vastleggen met betrekking
tot de door de lokale besturen behartigde aspecten van het grond- en pandenbeleid. De lokale
grond- en pandenbeleidsplanning wordt geïntegreerd in het provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.
65.
Deze systematieken worden nu duidelijkheidshalve ook vertaald naar het decreet van 18
mei 1999.
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HOOFDSTUK 3. Opstart openbaar onderzoek bij ruimtelijke structuurplannen. Betrokkenheid
SERV en MiNa-raad bij Vlaamse ruimtelijke structuurplanning
Artikel 14 t.e.m. 16
66.
Bij een screening van de structuurplanningsprocedure is gebleken dat vandaag geen termijn
is bepaald voor de opstart van het openbaar onderzoek, eens een ontwerp van structuurplan
voorlopig is vastgesteld.
Ook al stellen zich in de praktijk weinig problemen, toch moeten “excessen”, waarbij dossiers te lang
blijven liggen, vermeden worden, zeker nu voorliggend ontwerpdecreet zich tot doel stelt om
procedures, waar mogelijk, in te korten of in elkaar te integreren.
Om die reden wordt bepaald dat een openbaar onderzoek start, uiterlijk op de 30ste kalenderdag
na deze waarop de aankondiging van het onderzoek in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
werd.
Deze 30 dagen-termijn is een termijn van orde.
De rechtsleer stelt aangaande de termijnen van orde :
“Alhoewel het bestuur verplicht is de termijnen van orde te respecteren, kunnen ze worden
overschreden, vermits het verstrijken ervan geen bevoegdheidsverlies genereert. Sterker nog :
het bestuur zal ze moeten overschrijden indien het om een verplicht uit te oefenen bevoegdheid
gaat. (…)
Wanneer een termijn van orde is voorgeschreven, kan deze (echter) slechts worden overschreden
met een redelijke termijn. Aan de normatieve termijnstelling (de ordetermijn) wordt aldus een
jurisprudentiële termijnstelling (de redelijke termijn) toegevoegd. Het overschrijden van de
redelijke termijn kan tot gevolg hebben dat de overheid haar bevoegdheid verliest. De
overschrijding in een tuchtzaak van een termijn van orde van één maand met drie maanden werd
niet onredelijk bevonden. Het benutten van een termijn van twee jaar, terwijl een ordetermijn van
zes weken was voorgeschreven, werd wel onredelijk bevonden” (I. OPDEBEEK,
Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, Die Keure, 1992, 90).
Deze artikelen vinden hun pendant voor de uitvoeringsplanning in de artikelen 20 t.e.m. 22.
67.
Aan de SERV en de MiNa-raad wordt de mogelijkheid geboden om vanuit hun
werkingsterreinen een standpunt in te nemen over een ontwerp van ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen (binnen de termijn waarbinnen ook het Vlaams Parlement een standpunt kan
overmaken).
68.
Informatief wordt bij voorliggende ontwerpartikelen gewezen dat maatschappelijk een
vraag bestaat om decretaal te verankeren dat na een openbaar onderzoek nog beperkte
aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, die niet het gevolg zijn van enig advies of bezwaar.
In een aantal gevallen kan daar perfect begrip voor worden opgebracht.
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Men zal echter wijzen op artikel 7 van het Aarhusverdrag, dat luidt als volgt :
“Elke partij treft passende praktische en / of andere voorzieningen voor inspraak voor het
publiek gedurende de voorbereiding van plannen en programma’s betrekking hebbende op het
milieu, binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te
hebben verstrekt. In dit kader wordt artikel 6, derde, vierde en achtste lid toegepast. Het publiek
dat kan inspreken wordt door de betreffende overheidsinstantie aangewezen met inachtneming
van de doelstellingen van dit Verdrag. Voor zover passend spant elke Partij zich in om, bij de
voorbereiding van beleid betrekking hebbende op het milieu mogelijkheden te scheppen voor
inspraak” (Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus d.d. 25 juni
1998).
Deze verdragtekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over : de inspraak voor het publiek wordt
op generieke en absolute wijze bevestigd, zonder dat in een principiële uitzonderingsregeling is
voorzien. Het toelaten van beperkte afwijkingen die geen raakpunten hebben met bezwaren en
adviezen, kan in dat licht stellig op gespannen voet komen te staan met de nood aan “een
transparant en eerlijk kader”, nu over de aard van die beperkte afwijkingen talrijke interpretaties
kunnen worden aangehouden.
Om die reden werd ter zake geen ontwerptekst ontwikkeld.
HOOFDSTUK 4.Verfijning planologisch subsidiariteitsbeginsel
Artikel 17
69.
Mede met inachtneming van recente bevindingen uit de literatuur (P.-J. DEFOORT,
“Bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke planning. Subsidiariteit : feit of fictie?”, T.R.O.S. 2005, afl.
40, 3256), wordt een grond geschapen voor een “planologische delegatieregeling”.
De voor de ordening van een bepaald gebied bevoegde planniveaus kunnen onderling
overeenkomen dat een specifiek niveau (dat ter zake onbevoegd is of slechts gedeeltelijk bevoegd
is) instaat voor de opmaak van het volledige planningskader.
Op die manier wordt het mogelijk om bij de implementatie van het subsidiariteitsbeginsel rekening
te houden met concrete en specifieke lokale situaties en noden.
70.

De “bevoegdheid” van een planningsniveau dient te worden afgeleid uit de structuurplanning.

Citaat : “Om bevoegdheidsdelegaties of -afwijkingen ook juridisch hard te kunnen maken is er een decreetwijziging nodig.
In de beleidsbrief van de minister voor Ruimtelijke Ordening staat de intentie ingeschreven om de mogelijkheid te voorzien
dat het hogere planningsniveau taken van het lagere kan overnemen en omgekeerd, mits voorafgaandelijk akkoord. Deze
intentie kan worden onderschreven, maar de nodige aandacht zal hierbij moeten worden besteed aan het zoeken naar het
juiste evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid”. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel en rekening houdend met
de autonomiegedachte en de evenwaardigheid van de planniveaus wordt die zoektocht naar evenwichten in
voorliggend voorstel overgelaten aan de planniveaus zelf.
6
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71.
De instemming van de betrokken bestuursniveaus die de delegatie toestaan (de Vlaamse
Regering voor het Vlaamse Gewest, de deputatie voor de provincie, respectievelijk het college van
burgemeester en schepenen voor de gemeente), moet schriftelijk worden gegeven, ten laatste op of
“naar aanleiding van” de plenaire vergadering.
“Naar aanleiding van” heeft betrekking op het geval waarin in de schoot van de plenaire
vergadering bepaalde afspraken worden gemaakt, die onmiddellijk daarna worden
geconsolideerd door een schrijven van de bevoegde planniveaus. Eén en ander betekent níet dat ná
de plenaire vergadering nog nieuwe bevoegdheidsafspraken kunnen worden gemaakt ; zo’n
ingrijpende wijziging zou immers betekenen dat een nieuwe plenaire vergadering moet worden
georganiseerd.
Het is evident dat de instemming best zo snel mogelijk wordt gegeven, bij voorkeur voorafgaand
aan de formele beslissing tot opmaak van een uitvoeringsplan. Het is aangewezen dat de Vlaamse
Regering dit ook zo communiceert via bvb. een omzendbrief.
72.
De gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de
structuurplanning en de uitvoeringsplanning die door het delegerende bestuur in acht moet worden
genomen. Men kan immers niet “meer” delegeren dan datgene waartoe men bevoegd is.
Als een gemeente bvb. een bevoegdheid delegeert aan het Vlaamse Gewest, dan kan het
gewestelijke niveau bij de uitoefening van die bevoegdheid ondermeer niet voorbijgaan aan het
bindend en het richtinggevend gedeelte van het betrokken provinciaal structuurplan (uitzondering :
artikel 19, §3, van het decreet van 18 mei 1999) en aan de voorschriften van de provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen (cfr. artikel 48, §3, van het decreet van 18 mei 1999).
73.
Tekstueel wordt verduidelijkt dat als de lagere overheid een bevoegdheid heeft
gedelegeerd aan een hogere overheid, de lagere overheid later bevoegd blijft om het op grond
van de delegatie tot stand gekomen uitvoeringsplan te wijzigen (binnen haar principiële
planningsbevoegdheden). Als een gemeente bvb. bevoegdheden heeft gedelegeerd aan het
gewestelijke planningsniveau, moet zij later (gedeelten van) het gewestelijke uitvoeringsplan kunnen
“overschrijven”, aangezien de gemeente daartoe principieel bevoegd is. In dat geval wordt het
principe dat lagere plannen niet kunnen afwijken van hogere plannen (cfr. artikel 44, §2, tweede
lid, en artikel 48, §3, van het decreet van 18 mei 1999), buiten toepassing gelaten.
74.
Bij een delegatie van bevoegdheid zullen uiteraard afspraken kunnen worden gemaakt over
de planschade die ten gevolge van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid zou kunnen
ontstaan. Het principe blijft dat de vordering tot planschadevergoeding ingesteld wordt tegen de
overheid die het ruimtelijk uitvoeringsplan vaststelt (men kan van de burger moeilijk verwachten dat
hij zijn vordering spreidt over de diverse bevoegde planningsniveaus). Doch uiteraard kan een
overeenkomst wordt gesloten over gedeelde financiële verantwoordelijkheden of zelfs over de
gehele overname van de betalingsplicht.
Als een “spiegelbepaling” van het voorgaande geldt dat bij de aanwending van de
delegatieregeling evenzeer afspraken kunnen worden gemaakt over de verdeling van de
opbrengsten van de eventueel gegenereerde planbaten. Deze afspraken kunnen desgevallend
afwijken van de decretale bepalingen aangaande de aanwending van de opbrengsten van de
planbatenheffing.
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75.

Een delegatie vervalt eens het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief is vastgesteld.

Bij gewijzigde (planologische of feitelijke) omstandigheden, zal opnieuw moeten worden bekeken
welk planniveau het best optreedt.
Vermeden moet immers worden dat planniveaus “voor altijd” afstand doen van hun
planbevoegdheden binnen een specifiek gebied. Zo’n systeem zou op den duur verwarring in de
hand werken en bvb. contraproductief zijn wanneer een nieuw planningsinitiatief betrekking heeft
op een groter gebied dan datgene waarvoor een delegatie werd verleend.
HOOFDSTUK 5. Inhoud ruimtelijke uitvoeringsplannen
Artikel 18
76.
Artikel 18, 1°, relateert het decreet van 18 mei 1999 aan het ontwerpdecreet “grond- en
pandenbeleid”. In dat ontwerpdecreet worden de voorwaarden omschreven waaronder ruimtelijke
uitvoeringsplannen sociale percentages met het oog op de uitbouw van een sociaal woonaanbod
kunnen omvatten.
Aangezien dergelijke percentages een “extra-stedenbouwkundig” gegeven uitmaken (in tegenstelling
tot bvb. percentages die te maken hebben met de uitbouw van een – ruimtelijk gedefinieerd –
“bescheiden woonaanbod”), worden zij uitdrukkelijk aan de mogelijke inhouden van ruimtelijke
uitvoeringsplannen toegevoegd.
77.
Artikel 18, 2°, verduidelijkt dat (enkel) de conclusies van een planmilieueffectrapport, een
passende beoordeling, een ruimtelijk veiligheidsrapport of een ander effectenrapport, opgenomen
moeten worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze beperking vermijdt dat aan
uitvoeringsplannen een onoverzichtelijk corpus aan bijlagen moet worden toegevoegd.
Deze regeling geldt onverminderd de mogelijkheid om effectenrapporten te integreren in ruimtelijke
uitvoeringsplannen, zoals voorzien middels artikel 18 van voorliggend ontwerpdecreet.
78.
Artikel 18, 3°, moet gesitueerd worden in het licht van de planbaten- en
planschaderegelingen van het decreet van 18 mei 1999 en in de regeling inzake de
bestemmingswijzigingscompensatie als vervat in het ontwerpdecreet op het grond- en pandenbeleid.
Bij de opmaak van een uitvoeringsplan moet reeds een inzicht worden geboden in de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planbatenheffing, een planschadevergoeding of een bestemmingswijzigingscompensatie.
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79.
Artikel 18, 4°, heeft ten eerste betrekking op het voorschrift van artikel 4.2.11, §4, eerste
lid, 2°, van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (5 april 1995) ; deze bepaling stelt dat
naar aanleiding van de opmaak van een “plan of programma” (in casu een uitvoeringsplan) een
verklaring ter beschikking moet worden gesteld waarin o.m. wordt samengevat hoe de
milieuoverwegingen in het plan of programma werden geïntegreerd. Duidelijkheidshalve wordt
aangegeven dat deze verklaring opgenomen wordt in een toelichtingsnota bij het uitvoeringsplan ;
deze nota is uiteraard aan dezelfde publiciteitsvereisten onderworpen als het ruimtelijk
uitvoeringsplan zelf.
Ten tweede bepaalt artikel 18, 4°, dat alle zaken die geregeld kunnen worden in een
stedenbouwkundige verordening7, ook het voorwerp kunnen uitmaken van een ruimtelijk
uitvoeringsplan. Deze misschien “evidente” bepaling spruit voort uit de vaststelling dat
stedenbouwkundige verordeningen betrekking kunnen hebben op “sectorale” elementen (zoals
mobiliteit, bewoonbaarheid van woningen, energieaspecten,… (zie ook artikel 24 van voorliggend
ontwerp)) – zij het dat de betrokken stedenbouwkundige voorschriften “van stedenbouwkundige
aard” moeten zijn (artikel 54, derde lid, van het decreet van 18 mei 1999). Door voorliggende
bepaling wordt geëxpliciteerd dat ook ruimtelijke uitvoeringsplannen rekening kunnen houden met
dergelijke “sectorale” aandachtspunten, telkens met dien verstande dat de planvoorschriften
“stedenbouwkundig” van aard moeten zijn (artikel 38, §1, eerste lid, 2°)8.
80.
In het kader van de opmaak van en de besprekingen over dit artikel is de vraag gesteld
naar de wettigheid van regelingen waarbij een gemeente de kosten van de planopmaak
doorrekent aan de eigenaar van gronden of gebouwen die beheerst worden door het plan. Ter
zake is gevraagd of eventueel geen decretale grondslag voor dergelijke werkwijze moet of kan
worden gecreëerd.
Te dezen dient evenwel te worden verwezen naar het antwoord van de ruimtelijkeordeningsminister
op de schriftelijke vraag nr. 58 van 19 december 2007 (www.vlaamsparlement.be). Aldaar wordt
inzonderheid gesteld :
“Een gemeente kan de kosten van planopmaak niet doorrekenen aan bijvoorbeeld bedrijven die
opgenomen worden in een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven of aan een bedrijf waarvoor
een RUP wordt opgemaakt na afgifte van een planologisch attest. Overeenkomsten of
gemeentelijke reglementen in die zin zijn onwettig. Artikel 4 van het decreet ruimtelijke
ordening, gekend als het "doelstellingenartikel" van het decreet, maakt duidelijk dat de
ruimtelijke ordening gebeurt vanuit een gelijktijdige afweging van de ruimtelijke behoeften van
de verschillende maatschappelijke activiteiten. Via plannen de ruimte ordenen en zich uitspreken
over welke activiteit op welke plaats thuishoort is bij uitstek een overheidstaak en een zaak van
algemeen belang. Het karakter van die afweging impliceert dat planopmaak niet door
particulieren kan worden bekostigd maar met overheidsgeld moet worden betaald. Het
tegenovergestelde zou doen veronderstellen dat de betrokken ordening niet het algemeen
belang dient maar het particuliere, en dit zou het plan onwettig maken”.
Vanuit dat juridisch oogpunt is daarom afgezien van een regeling in voormeld verband.

7 Zowel de bestemmingsplannen als de stedenbouwkundige verordeningen stellen algemene regels. In algemene regel
en voor het overgrote deel van hun voorschriften zijn de bestemmingsplannen echter bedoeld om de ruimtelijke ordening
van een gebied te regelen, terwijl de stedenbouwkundige verordeningen, ook wanneer hun terriotriale gelding ruimer is
dan die van een ruimtelijkeordeningsplan, betrekking hebben op de concrete opbouw van individuele gebouwen of
gebouwencomplexen. De stedenbouwkundige verordeningen horen dan ook eerder thuis onder het begrip “stedenbouw”
(R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Mechelen, Kluwer, 2004, 237).
8 Een nuancering op dit principe wordt aangebracht middels het ontwerpdecreet “grond- en pandenbeleid” ; in dat
decreet wordt bepaald dat sommige ruimtelijke uitvoeringsplannen die een bestemmingswijziging naar woongebied
doorvoeren, “sociale percentages” kunnen omvatten. Deze percentages geven verhoudingsgewijs de grootte weer van het
sociaal woonaanbod dat binnen bepaalde projecten in het betrokken gebied verwezenlijkt moet worden.
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HOOFDSTUK 6. Categorieën van gebiedsaanduiding
Artikel 19
81.
Het concept achter deze bepaling is reeds toegelicht bij de definitie van “(sub)categorie van
gebiedsaanduiding”.
Men zal dit artikel tevens lezen in het licht van de toelichtingen bij de standaardtypebepalingen
voor de betrokken categorieën, zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de
vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
82.
De categorieën van gebiedsaanduiding zijn essentiële “kapstokken” voor de ruimtelijke
ordening ; om die reden worden zij integraal en exhaustief decretaal verankerd. De meest
fundamentele subcategorieën worden eveneens decretaal opgesomd, met dien verstande dat zij
verder bij besluit kunnen worden aangevuld.
Niet alle subcategorieën van het besluit van 11 april 2008 zijn opgenomen. Aangezien dat besluit in
essentie gericht is tot gewestelijke uitvoeringsplannen, hebben de daarin genoemde subcategorieën
binnen de categorie “bedrijvigheid” bvb. enkel betrekking op regionale bedrijventerreinen. Nu het
zeer zeker de bedoeling is dat de decretale categorisering doorwerkt in het volledige corpus van
de planologie (op de drie niveaus), zou het overnemen van die subcategorieën verwarrend kunnen
werken. Bovendien vallen binnen de categorie “bedrijvigheid” de grootste evoluties en diversificaties
te verwachten (die planologisch moeten kunnen worden bijgebeend), waardoor het aangewezen is
om zeker voor die categorie geen decretale subcategorieën op te nemen.
83.
Bij de categorie “bedrijvigheid” dient ook te worden verduidelijkt is dat het aangewezen is
om nieuwe landbouwbedrijven uit deze categorie te weren. Onverminderd historisch gegroeide
situaties is het evident dat nieuw agrarische productie onder de categorie “landbouw” wordt
gebracht.
HOOFDSTUK 7. Integratiespoor ruimtelijke uitvoeringsplanning – effectenrapportages
Artikel 20
84.
SERV en MiNa-raad bepleiten in het Advies “Milieueffectrapportage over ruimtelijke
uitvoeringsplannen (integratiespoor)” een integratie van de milieueffectrapportage in de opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen, en dat door middel van een besluit van de Vlaamse Regering in
uitvoering van een “ruimtelijkeordeningsgebonden kapstok” in het decreet van 18 mei 1999.
Vandaag is de decretale rechtsgrond voor dergelijke integratie enkel terug te vinden in het decreet
Algemene Bepalingen Milieubeleid (5 april 1995).
Voorliggende bepaling creëert dergelijke rechtsgrond in het decreet van 18 mei 1999.
Deze rechtsgrond verduidelijkt dat de integratiebeweging zowel betrekking kan hebben op het
planningsproces als op de inhoud van de uitvoeringsplannen. Dat laatste betekent dat een
milieueffectrapport als het ware volledig verweven kan worden doorheen het uitvoeringsplan.
85.
Van belang voor de toekomst is het feit dat de integratiemogelijkheden in het decreet van
18 mei 1999 niet beperkt zijn tot het milieueffectrapport (en de eventueel daarin opgenomen
“passende beoordeling”) ; zij hebben betrekking op alle mogelijke effectenrapporten die bij of
krachtens decreet worden voorgeschreven. Op die manier kunnen bvb. mobiliteitseffectrapportages
in de (procedure tot opmaak van) uitvoeringsplannen worden geïntegreerd.
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86.
Voorliggende bepaling biedt, resumerend, een vastere rechtsbasis voor het aangehaalde
ontwerpbesluit omtrent het integratiespoor. Tevens worden voor de toekomst mogelijkheden
geboden om de integratie niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk vorm te geven ; dat wil
zeggen dat de uitvoeringsreglementering niet enkel betrekking zal kunnen hebben op een
procedurele integratiebeweging ; het wordt ook mogelijk om beter reglementair te verankeren hoe
de (milieu)effectrapportage ingebed wordt in de totaliteit van het uitvoeringsplan.
HOOFDSTUK 8. Opstart openbaar onderzoek bij ruimteliike uitvoeringsplannen
Artikel 21 t.e.m. 23
87.
Bij een screening van de procedure voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannnen is
gebleken dat vandaag geen termijn is bepaald voor de opstart van het openbaar onderzoek, eens
een ontwerp van uitvoeringsplan voorlopig is vastgesteld.
Ook al stellen zich in de praktijk weinig problemen, toch moeten “excessen”, waarbij dossiers te lang
blijven liggen, vermeden worden, zeker nu voorliggend ontwerpdecreet zich tot doel stelt om
procedures, waar mogelijk, in te korten of in elkaar te integreren.
Om die reden wordt bepaald dat een openbaar onderzoek start, uiterlijk op de 30ste kalenderdag
na deze waarop de aankondiging van het onderzoek in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
werd.
Deze 30 dagen-termijn is een termijn van orde. De betekenis van dat begrip wordt toegelicht bij de
bespreking van de artikelen 14 t.e.m. 16.
88.
Informatief wordt bij voorliggende ontwerpartikelen gewezen dat maatschappelijk een
vraag bestaat om decretaal te verankeren dat na een openbaar onderzoek nog beperkte
aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, die niet het gevolg zijn van enig advies of bezwaar.
In een aantal gevallen kan daar perfect begrip voor worden opgebracht.
Men zal echter wijzen op artikel 7 van het Aarhusverdrag, dat luidt als volgt :
“Elke partij treft passende praktische en / of andere voorzieningen voor inspraak voor het
publiek gedurende de voorbereiding van plannen en programma’s betrekking hebbende op het
milieu, binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te
hebben verstrekt. In dit kader wordt artikel 6, derde, vierde en achtste lid toegepast. Het publiek
dat kan inspreken wordt door de betreffende overheidsinstantie aangewezen met inachtneming
van de doelstellingen van dit Verdrag. Voor zover passend spant elke Partij zich in om, bij de
voorbereiding van beleid betrekking hebbende op het milieu mogelijkheden te scheppen voor
inspraak” (Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus d.d. 25 juni
1998).
Deze verdragtekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over : de inspraak voor het publiek wordt
op generieke en absolute wijze bevestigd, zonder dat in een principiële uitzonderingsregeling is
voorzien. Het toelaten van beperkte afwijkingen die geen raakpunten hebben met bezwaren en
adviezen, kan in dat licht stellig op gespannen voet komen te staan met de nood aan “een
transparant en eerlijk kader”, nu over de aard van die beperkte afwijkingen talrijke interpretaties
kunnen worden aangehouden.
Om die reden werd ter zake geen ontwerptekst ontwikkeld.
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HOOFDSTUK 9. Opmaak en inhoud stedenbouwkundige verordeningen
Artikel 24
Wat betreft 1° t.e.m. 6°
89.
Deze elementen verduidelijken dat in stedenbouwkundige verordeningen voorschriften van
stedenbouwkundige aard kunnen worden opgenomen die :
-

-

maximale energetische prestaties voor geografisch afgebakende gebieden bepalen (deze
omschrijving houdt in dat de maximumnormen worden vastgesteld voor een gebied en niet
voor een constructie ; stedenbouwkundige verordeningen kunnen de normen die krachtens
het Energieprestatiedecreet van 22 december 2006 worden bepaald voor gebouwen dus
niet afzwakken of verstrengen) ;
garanties inhouden voor een adequate mobiliteit ;
ruimtelijke waarborgen omvatten inzake een adequate waterhuishouding ;
een “sociale mix” bewerkstelligen middels de vermenging van kavels en woningen die
beantwoorden aan diverse ruimtelijke typologieën (het gaat hier niet om het sociaal
woonaanbod (zie daarvoor het ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid), maar
om stedenbouwkundig definieerbare typologieën inrichtingen (o.a. de creatie van
bejaardenwoningen- en voorzieningen, voorzieningen voor mensen met een handicap, etc.).

90.
De achterhaalde term “personen met verminderde beweeglijkheid” wordt vervangen door de
term “personen met een functiebeperking”. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de
toepasselijkheid van de vigerende provinciale stedenbouwkundige verordening (West-Vlaanderen)
inzake toegankelijkheid.
91.
Wat de mogelijkheid betreft om via stedenbouwkundige verordening in te grijpen op de
vergunningsplicht (en op de gewestelijke vrijstellingen daarvan), wordt voorzien in een
“moratoriumregeling” middels de nieuw voorgestelde artikelen 93.4 en 93.5 van het decreet van 18
mei 1999. Die artikelen worden dan ook uitdrukkelijk “in herinnering” gebracht bij het huidige
artikel 54, eerste lid, 11°, van het decreet van 18 mei 1999, conform hetwelk stedenbouwkundige
verordeningen regelingen kunnen treffen betreffende de vergunningsplicht voor bepaalde
functiewijzigingen.
92.
Uiteraard blijft de opsomming van artikel 54 van het decreet van 18 mei 1999 een nietlimitatieve opsomming.
Wat betreft 7°
Bij de opmaak van provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen is de inspraak
van de hogere overheid verzekerd middels artikel 55, §1, vierde en vijfde lid van het decreet van
18 mei 1999 (advies van de planologische ambtenaar over de verenigbaarheid met de
gewestelijke verordeningen ; gewestelijke goedkeuring), c.q. artikel 55, §2, zesde en zevende lid
van het decreet van 18 mei 1999 (advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar over
de verenigbaarheid met de gewestelijke verordeningen ; goedkeuring door de deputatie).
Wat de gewestelijke verordeningen betreft, is evenwel niet voorzien in een “input” vanuit de lokale
besturen. Om die reden wordt bij de opmaak van deze verordeningen voorzien in een “plenaire
vergadering”, naar het model van de procedure voor de opmaak van uitvoeringsplannen. Binnen
dergelijke vergadering speelt een partnership tussen de overheden ; het is niet de bedoeling dat de
door de lokale overheden uitgebrachte standpunten worden beschouwd als formele adviezen die
leiden tot een verzwaring van de motiveringsplicht.
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Artikel 25
93.

Dit is een technische hernummering.

94.
Merk op dat de sociale lasten en de lasten inzake een bescheiden woonaanbod reeds van
rechtswege opgelegd worden uit kracht van decreet. Een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening om die lasten op algemene wijze op te leggen is overbodig. Wel worden, onder de
condities van het ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid, gemeentelijke reglementen en
uitvoeringsplannen vastgesteld omtrent de hoegrootheid van deze specifieke lasten van rechtswege.
HOOFDSTUK 10. Termijn uitoefening voorkooprecht
Artikel 26
95.
Overeenkomstig artikel 63, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 wordt aan het
Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten, de intercommunales, de instellingen die ressorteren
onder het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten, alsook de vennootschappen die een
erkenning hebben van die instellingen of besturen, de mogelijkheid geboden om een recht van
voorkoop uit te oefenen bij de verkoop van een onroerend goed en dit ter verwezenlijking van een
ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het recht van voorkoop geldt slechts gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vaanf de
inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Zo het niet binnen deze termijn wordt
uitgeoefend, komt het te vervallen. Het recht van voorkoop zoals vervat in het decreet van 18 mei
1999 onderscheidt zich hierdoor van alle andere voorkoopregelingen.
In de literatuur wordt deze uit de vervalregeling voor onteigeningen overgenomen regeling
misplaatst genoemd. Bij een recht van voorkoop kan de overheid zelf immers niet het initiatief nemen
(G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 155).
Vele lokale besturen zijn ook voorstander van het verlengen van de vervaltermijn van het recht van
voorkoop, om de werkbaarheid van dat instrument te verhogen.
Voorliggend artikel voorziet in een vervaltermijn van acht i.p.v. vijf jaar.
HOOFDSTUK 11. Aanpassing onteigeningsprocedure
Artikel 27
96.
Er bestaan onduidelijkheden over de toepassing van het huidige tweede lid van artikel 70,
§2, van het decreet van 18 mei 1999 dat de hypothese behandelt waarin een onteigeningsplan niet
samen met een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, maar erna. De huidige tekst stelt dat
voor die opmaak "de procedureregels voor opmaak van dat ruimtelijk uitvoeringsplan" worden
gevolgd, met uitzondering van enkele procedurestappen. In dat verband echter rijst bijvoorbeeld de
vraag of een plenaire vergadering nodig is voor dergelijk onteigeningsplan, en of het
onteigeningsplan op hetzelfde niveau moet opgemaakt worden als het ruimtelijk uitvoeringsplan
waarvan het de uitvoering beoogt. Om aan die onduidelijkheden te verhelpen, wordt terug
aangesloten bij de regeling die vroeger gold : een onteigeningsplan dat opgemaakt wordt ná
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt opgemaakt conform de procedure voor
onteigeningen voor gewestmateries (decreet van 13 april 1988). Voor gemeenten betekent dit
inzonderheid dat de principes gelden zoals verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief van 23
februari 1999 (M.O. Binnenlandse Aangelegenheden met referentie 99/01).
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HOOFDSTUK 12. Afschaffing afzonderlijke ruil- en herverkavelingsplannen
Artikel 28 en 29
97.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan vandaag worden verwezenlijkt door een ruil- en
herverkavelingsplan (artikel 78 van het decreet van 18 mei 1999). Dit plan dient afzonderlijk te
worden opgemaakt.
Via artikel 29 wordt het afzonderlijke ruil- en herverkavelingsplan geschrapt in het kader van de
beperking en beheersing van het ruimtelijkeordeningsinstrumentarium.
De planologische basis voor dergelijke ruil- en herverkaveling kan perfect worden vastgesteld in
een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De reële doorvoering van de ruil- en herverkaveling kan vervolgens overigens worden gerealiseerd
via de gemeenrechtelijke ruilverkavelingswetgeving.
98.
Artikel 83 van het decreet van 18 mei 1999 omvat vandaag één van de doelstellingen van
de landinrichting. Aangezien het instrument “landinrichting” quasi volledig wordt geregeld in het
VLM-decreet van 21 december 1988, wordt deze bepaling (middels de wijzigingsbepalingen,
opgenomen achterin voorliggend ontwerpdecreet) naar dat laatste decreet verschoven.
99.
Artikel 28 is een technische wijzing ; de bepaling schrapt een verwijzing naar het op te
heffen artikel 83 van het decreet van 18 mei 1999. Eveneens wordt de verwijzing naar het gronden pandenbeleidsinstrumentarium geschrapt, aangezien één en ander geregeld wordt middels het
ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid.
HOOFDSTUK 13. Diverse regelingen inzake planschade
Artikel 30
100. Via het ontwerpdecreet grond- en pandenbeleid wordt ten aanzien van landbouwgronden
voorzien in een regeling voor de compensatie van kapitaalschade ten gevolge van planologische
initiatieven die ingrijpen in de economische aanwendingsmogelijkheden van de grond.
De percelen die voor genoemde regeling in aanmerking komen, kunnen uiteraard géén voorwerp
uitmaken van een planschadevergoeding. Eén en ander wordt middels voorliggend artikel
verduidelijkt.
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Artikel 31
1°
Vandaag bestaat een onlogica binnen de termijnregeling aangaande de
planschadevergoeding. Vijf jaar na de inwerkingtreding van het betrokken bestemmingsplan dat
aanleiding geeft tot de schade, vervalt het recht op planschadevergoeding sowieso. Evenwel
bepaalt artikel 84, §4, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 dat een planschadevergoeding niet
verschuldigd is indien een onteigeningsbeslissing voorhanden is (die aanleiding geeft tot een bouwof verkavelingsverbod. Artikel 74 van het decreet van 18 mei 1999 stelt echter dat, wanneer binnen
een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de goedkeuring van het onteigeningsplan, de
onteigeningsprocedure niet is begonnen, de eigenaar de onteigenende instantie kan verzoeken om
van de onteigening af te zien. De onteigenende instantie dient aan de eigenaar een antwoord te
betekenen (binnen zes maanden) ; doet zij dat niet, dan vervalt het onteigeningsplan van
rechtswege. Als zij afziet van het voornemen te onteigenen, vervalt het onteigeningsplan. Ziet zij niet
af, dan moet ze binnen twee jaar de onteigeningsprocedure aanvatten, op straffe van verval van
het onteigeningsplan (met betrekking tot de goederen van de eigenaar die het verzoek heeft
ingediend).
Om onlogische effecten tegen te gaan, wordt in dat licht bepaald dat de vervaltermijn om een
planschadevergoeding, wanneer een onteigeningsbeslissing voorhanden is, in principe (tenzij het
verval van het onteigeningsplan eerder vaststaat) voor vijf jaar (cfr. de termijn van artikel 74 van
het decreet van 18 mei 1999) wordt geschorst.
2°

Dit punt betreft een louter technische wijziging (hernummering).

Artikel 32
101. Een punt van kritiek op de huidige planschaderegeling is de vrij grote drempel die bestaat
doordat een vordering moet worden ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg.
Men zal daarbij eerst en vooral opmerken dat het recht op planschadevergoeding een burgerlijk
recht is in de zin van artikel 144 G.W. (Cass., 1 oktober 1992, R.W. 1992-’93, 819). De gewone
rechter is bijgevolg exclusief bevoegd om geschillen met betrekking tot planschadevergoeding te
beslechten.
Om die reden wordt voorgesteld om de procedure in te leiden bij de vredegerechten, gelet op de
snelle, goedkope (o.m. is de bijstand door een advocaat niet verplicht) en laagdrempelige werking,
de nabijheid bij de betrokken terreinen, en de ervaring van de vredegerechten met ondermeer de
begroting van schadeloosstellingen bij onteigeningsprocedures bij hoogdringendheid. Ook de
uitermate “verzoenende” rol van de vrederechter (M. VERRYCKEN, “Le juge de paix conciliateur”, in
De Belgische rapporten voor het congres van de Académie internationale de droit comparé te Brisbane,
Brussel, Bruylant, 2002, 299-306) biedt opportuniteiten voor een snelle en eenvoudige afwikkeling
van de zaak, zeker in gevallen waarin de decretale regeling een vrij mathematische afdoening
mogelijk maakt.
102. Het inleiden van de procedure bij de vrederechter is ook duidelijk verdedigbaar vanuit de
bestaande systematiek van het Gerechtelijk Wetboek, nu artikel 591 Ger.W. bepaalt dat de
vrederechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis neemt van geschillen inzake
erfdienstbaarheden. Artikel 84 van het decreet van 18 mei 1999 bepaalt nu expliciet dat het recht
op planschadevergoeding voortvloeit uit een erfdienstbaarheid tot openbaar nut, zijnde een bouwof verkavelingsverbod. De rechtsleer bevestigt deze kwalificatie als erfdienstbaarheid tot openbaar
nut (o.a. A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 345, nr. 332).
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103. De bevoegdheidstoewijzing aan de vrederechter is aldus als het ware eerder “declaratief”
en zeer zeker uiterst marginaal te noemen.
Desalniettemin dient ook gewezen te worden op het feit dat artikel 146 van de Grondwet,
krachtens hetwelk de bevoegdheid om de rechterlijke macht in te richten aan “de wet” toekomt,
dateert van vóór de Belgische Staatshervorming. Krachtens het nieuwe artikel 19, §1, B.W.H.I. (zoals
dat geldt na de Vijfde Staatshervorming) is het zo dat materies die volgens de grondwetsartikelen
van vóór 1 oktober 1980 bij wet moeten worden geregeld, niet meer uitdrukkelijk voorbehouden
zijn aan de federale wetgever. De deelstaten kunnen regelingen treffen aangaande deze materies,
buiten het kader van de impliciete bevoegdheden, in zoverre deze regelingen accessoir zijn aan hun
uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden. De auteur W. PAS verwijst in dat kader bvb. naar de
mogelijkheid om regels te stellen inzake de bevoegdheid van rechtbanken (W. PAS, “De door de
Grondwet aan de “wet” voorbehouden aangelegenheden. Vroeger en nu”, in A. ALEN, De vijfde
staatshervorming van 2001, Brugge, Die Keure, 2002, 58). Nu het ontwerpdecreet binnen de logica
van het Gerechtelijk Wetboek blijft en louter de bedoeling heeft om naar een versnelde en
vereenvoudigde afdoening van planschadevorderingen te evolueren, kan de ontworpen regeling
inderdaad als accessoir aan de gewestelijke bevoegdheden op het vlak van de vergoeding van
planschade worden beschouwd.
104. De marginale impact van voorliggende regeling op de bevoegdheidsverdelende regelen
mag, ten overvloede, blijken uit het feit dat het ontwerpartikel refereert aan artikel 568 van het
Gerechtelijk Wetboek. Conform dat artikel neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van alle
eisen die bij haar aanhangig worden gemaakt, ongeacht de waarde ervan, het voorwerp ervan en
de hoedanigheid van de partijen. Dat betekent dat geschillen aangaande planschade in de
toekomst nog in eerste aanleg voor de rechtbank van eerste aanleg kunnen worden gebracht, met
dien verstande dat de verweerder de materiële bevoegdheid van de geadieerde rechtbank van
eerste aanleg kan betwisten (artikel 568, tweede lid, Ger.W.).
105. Overgangsmatig zal rekening worden gehouden met artikel 3 van het Gerechtelijk
Wetboek, conform hetwelk “de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de
rechtspleging van toepassing (zijn) op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken
aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn”. Vorderingen die reeds
aanhangig zijn bij de rechtbank van eerste aanleg (of, in beroep, bij het hof van beroep) worden
aldus sowieso op geldige wijze bij deze gerechten verdergezet.
HOOFDSTUK 14. Operationalisering planbatenheffing
Artikel 33
Algemeen
106. Het decreet van 18 mei 1999 heeft als tegenpool van de planschadevergoeding een
planbatenheffing ingevoerd. Een bestemmingswijziging via een ruimtelijk uitvoeringsplan kan immers
zowel planschade als planbaten doen ontstaan. Indien de overheid een schadevergoeding moet
betalen naar aanleiding van een bepaald ruimtelijk uitvoeringsplan, kan zij ook een deel van de
baten vorderen, indien een bepaald uitvoeringsplan het goed een aanzienlijke potentiële
meerwaarde heeft doen verkrijgen.
De planbatenheffing is nog steeds niet operationeel. De verklaring hiervoor ligt in de ontstentenis
aan een organisatorisch kader en aan uitvoeringsreglementering, waarbij één en ander primair
verklaard kan worden door de hoge complexiteit van de huidige decretale regeling (vele
coëfficiënten en uitzonderingen).
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In de voorbereiding van voorliggend ontwerpdecreet is om die reden van meet af aan aandacht
besteed aan het vereenvoudigen en functioneler maken van de artikelen 87 tot en met 91 van het
decreet van 18 mei 1999.
Verschillende pistes werden daarbij onderzocht, zodanig dat aan het Vlaams Parlement een
duurzame, effectieve en efficiënte ontwerpregeling kan worden voorgelegd, die onmiddellijk in
uitvoering kan worden gebracht.
In hetgeen volgt worden de verschillende aspecten van de heffing toegelicht, waarbij telkens de
“nieuwigheden” worden geduid.
Heffing op Vlaams niveau
107. In het kader van de werkzaamheden ten behoeve van voorliggend ontwerp werd een
juridisch onderzoek doorgevoerd naar de mogelijkheden om de gemeenten te betrekken bij de
planbatenregeling.
Vanuit puur juridisch oogpunt werd geconcludeerd dat diverse (zij het “experimentele”) wegen
kunnen worden bewandeld om de betrokkenheid van de gemeenten bij een gewestelijke
planbatenheffing te onderbouwen (zie het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 27 van 30 oktober
2007 van dhr. Rudi DAEMS).
108. Bij de besprekingen omtrent de algemene decreetwijziging werd dergelijke gemeentelijke
input evenwel verlaten.
Een gemeentelijke input zou immers begrijpelijkerwijs moeten leiden tot een gemeentelijke deelname
in de opbrengsten van de planbatenheffing.
De te verwachten opbrengsten van de planbatenheffing laten echter dergelijke versnipperde
aanwending niet toe.
Om die reden lijkt het aangewezen dat deze middelen in hoofdzaak (zie voor de uitzonderingen de
rubriek “Aanwending”) centraal, strategisch en projectmatig worden ingezet. Het is, geredeneerd
vanuit “social justice”-beschouwingen, verdedigbaar dat baten die voortkomen uit een
bestemmingswijziging op een strategische, geconcentreerde en geconcerteerde wijze hoofdzakelijk
ingezet worden ten bate van het grond- en pandenbeleid, in het bijzonder wat betreft de
stimulering van een sociaal en betaalbaar woonaanbod (op deze essentiële aanwendingswijze
gelden een aantal uitzonderingen – zie onder de rubriek “Aanwending”).
Die centrale aanwending vereist een blijvende centrale inning en invordering, op Vlaams niveau.
Bijkomende elementen om te opteren voor een Vlaamse heffing zijn gelegen in het feit dat de
planbatenheffing een inzicht vereist in de planning op de drie niveaus (gewest, provincie,
gemeente). Daartoe is een specifieke know-how vereist die slechts in de schoot van de gewestelijke
administratie aanwezig is.
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Aard van de heffing
109. De planbatenheffing blijft een belasting (geen retributie) (Parl. St., Vl. Parl., 1998-99, nr.
1332/1, 271), ook in voorliggende nieuwe vormgeving.
Zij sluit voor een stuk aan bij de figuur van de verhaalbelasting, i.e. de recuperatie van de kost van
een door de overheid geleverde prestatie van de groep belastingplichtigen die onweerlegbaar
wordt geacht voordeel te halen uit deze opgelegde prestatie (B. PEETERS, “De begrippen belasting,
last en retributie in de artikelen 110 en 113 G.W.”, R.W. 1987, 245).
De belasting wordt immers geheven op planvoordelen, zijnde neveneffecten van de uitoefening van
de politiebevoegdheid die de planningmakende overheid in het kader van de ruimtelijke ordening
uitoefent of moet uitoefenen.
Het voordeel volgt echter niet rechtstreeks uit een prestatie van de overheid, of staat daar niet
rechtstreeks mee in verband.
Evenwel moet uitdrukkelijk worden gesteld dat het voordeel wél volgt uit een bepaalde
planningpolitiek, die gevoerd wordt in het algemeen belang ; de heffing dient dan ook in essentie
om de gevoerde planningpolitiek en vooral de realisatie daarvan te financieren.
Het gaat met andere woorden blijvend om een belasting op potentiële meerwaarden die
voortvloeien uit een bestemmingswijziging. Er kan aldus met nuttig gevolg worden gewezen op de
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, volgens dewelke de planbatenheffing een
“bestemmingsbelasting” is ; de belastbare materie is de waardevermeerdering “die geacht wordt
voort te vloeien uit een optreden van de gewestelijke overheid bevoegd voor de ruimtelijke ordening”.
Aangezien een dergelijk vermogensbestanddeel door de federale overheid niet wordt belast (ook
niet in het kader van de zgn. “meerwaardebelasting”), kan het Gewest het op een geldige wijze
belasten (Grondwettelijk Hof, nr. 86/2000, 5 juli 2000 en B. SEUTIN, “De planbatenheffing is geen
belasting op de meerwaarde van onroerende goederen in de zin van het Wetboek van
Inkomstenbelasting 1992”, T.R.O.S. 2000, 158).
Grondslag van de heffing
Algemeen
110. Conform de bestaande tekst van het decreet van 18 mei 1999 is een planbatenheffing
verschuldigd wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel
voortaan in aanmerking komt voor een vergunning om woningen, bedrijfsgebouwen of recreatieve
inrichtingen te bouwen, een functiewijziging door te voeren of te verkavelen.
Concreet doen volgende bestemmingswijzigingen een belasting ontstaan :
eindbestemming →
initiële bestemming ↓
bos of groen
landbouw
recreatie
openbaar nut
bedrijven
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111. In de nieuwe tekst worden deze bestemmingswijzigingen als grondslag van de heffing
behouden.
Evenwel worden de benamingen van de gehanteerde bestemmingen afgestemd op de
(sub)categorieën van gebiedsaanduiding (cfr. artikel 19 van voorliggend ontwerp). Overgangsmatig
worden de concordanties tussen deze (sub)categorieën en de relevante gewestplanbestemmingen vanuit het oogpunt van het fiscaalrechtelijk legaliteitsbeginsel (art. 170, §2, G.W.) - decretaal
verankerd middels artikel 69 van voorliggend ontwerpdecreet.
112.
-

Twee nieuwe bestemmingswijzigingen werden als grondslag voor de heffing toegevoegd :
een wijziging van “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar “landbouw” ;
een wijziging vanuit “bos”, “overig groen”, “reservaat en natuur” of “landbouw” naar een
gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Omtrent de tarieven voor deze specifieke bestemmingswijzigingen zal een wetenschappelijk
onderzoek worden georganiseerd ; zulks is nodig gelet op a) de zeer verscheiden potentiële
waardes van landbouwgrond (inzonderheid rekening houdend met de bodemsanenstelling) en b) de
secure wijze waarmee bij de bestemmingswijziging naar ontginningsgebied rekening moet worden
gehouden met – in het bijzonder – de tijdelijkheid van de bestemmingswijziging en de aard (= de
economische valoriseerbaarheid) van de nabestemming. Op basis van dit onderzoek dient de
Vlaamse Regering een voorstel over te maken aan het Vlaams Parlement, waarna de decreetgever
(in overeenstemming met het fiscale legaliteitsbeginsel) dit voorstel kan bekrachtigen.
Met de voorgestelde techniek wordt normflexibiliteit gekoppeld aan democratische legitimatie. Het
gaat in casu om een door de rechtsleer toelaatbaar geachte “tijdelijke delegatie”, die gepaard
gaat “met het vereiste van een bekrachtiging door de delegerende overheid, opdat de op grond van de
delegatiebepalingen uitgewerkte regeling zou kunnen blijven bestaan” (M. VAN DAMME, “Delegatie
van regelgevende bevoegdheid : ratio, procédés en beperkingen”, Binnenlandse Francqui-leerstoel,
2002-’03, 29).
De bestemmingswijzigingen die een planbatenheffing kunnen doen ontstaan, dienen vervat te zijn in
een ruimtelijk uitvoeringsplan (cfr. huidig artikel 87 van het decreet van 18 mei 1999) of een
bijzonder plan van aanleg (cfr. huidig artikel 189bis van het decreet van 18 mei 1999).
113. De uitgetekende planbatenregeling moet “in abstracto” worden beoordeeld, los van de
voor- of nadelen die de bestemmingswijziging veroorzaakt ten opzichte van een eventueel in de
feiten reeds ingevulde bestemming. Conform de geciteerde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
is er immers sprake van een “bestemmingsbelasting”.
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Uitzonderingen
114. De nieuwe regeling behoudt het principe dat geen planbatenheffing verschuldigd is in de
volgende gevallen :
-

wanneer voor het goed een plan wordt vastgesteld om te voldoen aan een verplichting tot
planschadevergoeding,
wanneer het plan een bestaand(e) zonevreemd(e), hoofdzakelijk vergund(e) en nietverkrot(te) woning/bedrijf “zone-eigen” maakt (deze vrijstelling geldt eveneens ten aanzien
van de terreinen die behoren bij de woning, en die met deze woning één ononderbroken
geheel vormen9, met dien verstande dat deze bijkomende vrijstelling slechts geldt voor de
eerste 1.500 m² van het aansluitende perceel).

De huidige complexe en in het licht van het gelijkheidsbeginsel weinig pertinente afwijkingen op de
laatste uitzondering worden geschrapt, hetgeen de operationalisering van de regeling ten goede
komt.
115. Het ontwerpdecreet voorziet ook in een geheel nieuwe uitzonderingsregel, ten bate van het
zone-eigen maken van zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en
jeugdactiviteiten, dewelke in het verleden niet werden “gewit” door middel van de Omzendbrief RO
98/05 van 22 september 1998 betreffende het bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde
terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten. Het gaat vooral om kleinere
sport- en recreatieterreinen met hun bijhorende gebouwen of terreinen en om gebouwen voor
jeugdbewegingen en jongerenorganisaties die thans gelegen zijn in landelijke gebieden en
daarmee gelijkgestelde gebieden of zones.
Heffingsplichtige
116. De planbatenheffing moet worden betaald door de eigenaar van het perceel. In zoverre er
meerdere eigenaars van dezelfde percelen zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele
planbatenheffing.
De eigenaar van het perceel is in beginsel deze zoals bekend bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen op de datum van de inwerkingtreding van het uitvoeringsplan of het plan
van aanleg. Dit “vermoeden” kan echter steeds worden weerlegd.
De heffingsplicht gaat uiteraard over in gevolge van kosteloze overdracht of erfopvolging of
testamentaire opvolging10. De overnemer is immers in dat geval evenzeer als de overdrager
“begunstigd” door de potentiële waardevermeerdering van het onroerend goed (zonder daartoe
een compensatie te betalen). Bij een verwijzende akte van verdeling wordt de heffingsplicht
overgenomen naar gelang de hoegrootheid van het eigen deel.
Artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales is niet van
toepassing op de planbatenheffing : ook de intercommunales zijn dus onderhevig aan deze
bepalingen inzake planbatenheffing.

9 Omtrent dit begrip “ononderbroken geheel” bestaat een vast contentieux en een vaste administratieve praktijk.
Gerefereerd kan worden aan artikel 2, 54°, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het
leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, artikel 2, 35°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000
“tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen
stedebouwkundige vergunning nodig is”. Aldaar wordt het “ononderbroken geheel” telkenmale gehanteerd om aan te
wijzen wat een zgn. “huiskavel” is.
10 Bij aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving moet de begunstigde de fiscale
schulden van de erflater enkel betalen tot beloop van hetgeen hij uit de nalatenschap verkrijgt.
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Tarief
117. Wat de berekening van de heffing betreft, wordt uitgegaan van een progressief systeem
(berekend per kadastraal perceel), in tegenstelling tot het systeem dat vandaag in het decreet van
18 mei 1999 is ingeschreven.
Een progressieve belasting op vermogensbestanddelen (in casu de potentiële
waardevermeerdering) is verdedigbaar vanuit het “draagkrachtbeginsel” (vermijden dat de
planbatenheffing, relatief gezien, voornamelijk op “kleine grondeigenaars” komt te liggen en vanuit
het parallellisme met het huidige progressief karakter van de inkomensbelastingen.
De progressiviteit stemt ook overeen met andere heffingen op onroerende goederen.
In casu wordt nauw aangesloten bij de “Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen
grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw” als vervat in
artikel 140nonies van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.
118.

De regeling komt concreet neer op het volgende.

De huidige tariefstructuur van het decreet van 18 mei 1999 is blijkens de memorie van toelichting tot
stand gekomen vanuit de idee dat een heffing van 20% wordt afgenomen van de geschatte
meerwaarde van een (kadastraal) perceel (= de planbaten). Het volstaat dus om de huidige
decretale tarieven (voor elke bestemmingswijziging) per vierkante meter te vermenigvuldigen met 5,
om tot de planbaten (100%) van een perceel te komen.
Bij die oefening wordt wel geen rekening gehouden met de bestaande arrondissementele
coëfficiënten. Ten eerste verschillen die coëfficiënten aanzienlijk ; de hoogste correctiefactor
bedraagt 1,5 (Antwerpen) ; de laagste bedraagt 0,48 (Maaseik), hetgeen betekent dat een
eigenaar in het arrondissement Antwerpen drie maal zoveel zal moeten betalen dan een eigenaar
in het arrondissement Maaseik. Zeker nu de evolutie van de grondmarkt allerminst rekening houdt
met arrondissementele grenzen, gelet op de grote fluctuaties van grondprijzen binnen één
arrondissement, en rekening houdend met het gebrek aan wetenschappelijke basis voor deze
coëfficiënten, worden zij geschrapt. Deze schrapping is een dwingende noodzaak voor de
werkbaarheid van de heffing, zeker nu gewestelijke en provinciale uitvoeringsplannen perfect
“arrondissementoverschrijdend” kunnen zijn. Aldus moet met recht en rede verwezen worden naar de
adviespraktijk van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State, conform dewelke “in het fiscale
recht de doeltreffendheid van de criteria en de administratieve kosten van de toepassing ervan in
aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van de vraag of zij op redelijke wijze kunnen
worden verantwoord”. In casu oordeelde de Raad specifiek dat “wanneer de fiscale wet tegelijk
economische subjecten betreft waarvan de onderscheiden produkten een verschillende weerslag hebben
op het milieu, zij deze verscheidenheid aan toestanden noodzakelijkerwijs dienen op te vangen in
categorieën die slechts schematisch en bij benadering met de werkelijkheid overeenstemmen” (Parl. St.,
Kamer, 1992-’93, 897/2 ; in gelijke zin : Grondwettelijk Hof, nr. 29/91, 4 juli 1991, overw. B.3, B.4
en B.10).
De geschatte meerwaarde per kadastraal gekend perceel wordt opgedeeld in een negental
schijven.
Op de planbaten binnen elke schijf wordt een klimmend tarief toegepast.
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Het volledige bedrag van de heffing per kadastraal perceel verkrijgt men dus door :
-

het bedrag van de planbaten in de hoogste schijf te vermenigvuldigen met het
belastingtarief in die hoogste schijf,
die uitkomst op te tellen bij het totale bedrag van de heffing over de voorgaande schijven.

De voorgestelde tariefregeling (die zoals gesteld teruggaat op de bestaande tarieven die in 1999
vooropgesteld werden) zal wetenschappelijk worden geëvalueerd (cfr. het nieuwe artikel 91bis.1).
119. Zoals aangegeven zullen de tarieven voor de bestemmingswijzigingen in de zin van artikel
87, 9° en 10°, later decretaal worden verankerd, op grond van wetenschappelijk onderzoek.
In dat verband dient ook te worden verwezen naar de overgangsmaatregel als vervat in artikel 67
van dit ontwerpdecreet, conform hetwelk die specifieke bestemmingswijzigingen slechts aanleiding
kunnen geven tot planbaten indien zij definitief zijn vastgesteld of aangenomen vanaf de datum van
de decretale bekrachtiging van de uit te werken tarieven.
Indexering
120. De bedragen die worden verkregen na toepassing van de bovenstaande tariefregeling,
worden geïndexeerd aan de hand van een vermenigvuldiging met volgende formule :
Gezondheidsindex voor de maand volgend op de dag van inwerkingtreding van het RUP/BPA
Gezondheidsindex voor de kalendermaand die volgt op de inwerkingtreding van het decreet waarbij het
toepasselijke bedrag van de vermoede meerwaarde/m² voor het laatst werd vastgesteld of aangepast
Voor de eerste toepassing van de planbatenregeling zal de gezondheidsindex voor 1 juni 2000 de
deler van de breuk uitmaken. (Juni is de maand die volgt op de inwerkingtreding van het decreet
van 18 mei 1999, waarbij de huidige tarieven werden vastgesteld ; merk op dat de tariefregeling
onderworpen was aan het indexeringsmechanisme van artikel 89, §2, van het decreet van 18 mei
1999).
Betalingstermijn
121. De planbatenheffing moet worden betaald bij de overdracht van enig zakelijk recht met
betrekking tot het perceel. Nieuw is dat de heffing ingehouden wordt op de voor de overdracht
betaalde prijs.
In zoverre er van een overdracht geen sprake is, moet de heffing worden betaald binnen de zes
maanden na het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor “belangrijke” bouwwerken
(vandaar het criterium dat de medewerking van een architect vereist is) of een
verkavelingsvergunning (bij gefaseerde vergunningen geldt een (eventueel reglementair nader uit te
werken) betaalwijze in fasen – zie het voorgestelde artikel 90, §2, tweede lid).
Indien de overdracht of de vergunningverlening zijn geschied vóór de verzending van het
aanslagbiljet, dan moet de planbatenheffing betaald worden binnen een termijn van zes maanden
na de verzending van het aanslagbiljet.
122. Een bonificatie wordt verkregen indien men de heffing betaalt binnen het jaar na de datum
van het aanslagbiljet. De regeling komt er op neer dat in dat geval geïndexeerd wordt
vertrekkende vanuit het gezondheidsindexcijfer van februari 2009 (= de maand na de
inwerkingtreding van het ontwerpdecreet) i.p.v. vanuit het cijfer voor juni 2000. Bij de
inwerkingtreding van dit ontwerpdecreet betekent dit dat de cijfers in de tabel van artikel 88.1
niet moeten worden geïndexeerd (daar waar normaliter een indexering van +/- 15% speelt).
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Vrijstelling en opschorting
123. De percelen die worden onteigend of overgedragen in der minne ten algemenen nutte
worden van de planbatenheffing vrijgesteld en geven gebeurlijk aanleiding tot een teruggave van
de heffing, verhoogd met de wettelijke intrest, op voorwaarde dat bij de bepaling van de
onteigeningsvergoeding geen rekening werd gehouden met de waardevermeerdering die
voortvloeit uit de voorschriften van het bestemmingsplan (artikel 72, §1, eerste lid, van het decreet
van 18 mei 1999) en in zoverre de onteigening of de overdracht gebeurt ten laste van de
heffingsplichtige en niet ten aanzien van een derde-verkrijger11.
De inkohieringstermijn wordt dan ook opgeschort wanneer de onteigenende of verwervende
overheid haar intentie om te onteigenen of te verwerven onder de voorwaarden van het nieuwe
artikel 87.3 kenbaar maakt aan de ambtenaar belast met het invorderen van de heffing.
Als de onteigenende of verwervende instantie haar intentie herroept, is de heffing alsnog
verschuldigd.
124.
-

-

De inkohieringstermijn wordt ook opgeschort :
wanneer en voor zolang het uitvoeringsplan of plan van aanleg geschorst is door de Raad
van State ;
wanneer het perceel niet bebouwd kan worden ten gevolge van redenen eigen aan het
perceel, bvb. omwille van de fysieke toestand ervan (waterziek), of ingevolge de vorm, de
ligging of de beperkte omvang ; hierbij moet wel worden verduidelijkt dat aan elkaar
gesloten percelen die tot één eigenaar behoren, beschouwd worden als één geheel ;
wanneer het perceel niet bebouwd kan worden ten gevolge van een erfdienstbaarheid van
openbaar nut.

Invordering en bezwaren
125. De belastingschuld wordt eisbaar gemaakt door middel van kohieren, die worden
vastgesteld op basis van de nodige ruimtelijke gegevens, aangeleverd door het departement-RWO
c.q. het Agentschap RO-Vlaanderen.

Er dient te worden verduidelijkt dat de onteigenaar geen planbatenheffing betaalt. Het voordeel dat deze haalt uit
de toepassing van artikel 72, §1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 (= het niet betalen van de
waardevermeerdering die voortvloeit uit de voorschriften van het bestemmingsplan), wordt in diens hoofde immers
geneutraliseerd uit de verplichting om de bestemmingswijzigingen, “ten algemenen nutte” en voor eigen rekening, te
realiseren. Los daarvan zou het ook beleidsmatig onwenselijk zijn om de projecten in het kader waarvan tot onteigening
wordt overgegaan, te belasten, zeker nu de opbrengsten van die belasting (de planbatenheffing) in hoofdzaak
bestemd worden voor strategische projecten.

11
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126. Bezwaren tegen de planbatenheffing kunnen worden ingediend bij de Vlaamse
Belastingdienst. Voor de behandeling van bezwaren met een ruimtelijke connotatie sluit de
Belastingdienst een samenwerkingsprotocol met het departement-RWO. Zulks garandeert de input
van de noodzakelijke ruimtelijke know-how bij de bezwarenbehandeling12.
Aanwending
127. De opbrengsten van de planbatenheffing worden gestort in een begrotingsfonds
(Planbatenfonds). De Vlaamse Regering beheert dat fonds, waarvan de middelen worden
aangewend als volgt.
Ten eerste. De door de organisatie van de heffing veroorzaakte meerkosten op de
bestaansmiddelen moeten worden gedekt via een voorafname op de bijkomende inkomsten. In een
eerste fase (2009-2010) zullen deze extra kosten worden gedragen door het Vernieuwingsfonds
dat gespijsd wordt met de ontvangsten uit de leegstandsheffing-“bedrijfsruimten” ; de eerste
inkomsten uit de planbatenheffing kunnen immers slechts in 2011 worden geïnd, waardoor een
overgangsmaatregel vereist is.
Ten tweede. De opbrengst van de planbatenheffing die voortkomt uit een bestemmingswijziging
naar “bedrijventerrein” wordt aangewend als volgt :
-

indien de bestemmingswijziging voortkomt uit een Vlaams uitvoeringsplan, worden de
middelen gestort in het Rubiconfonds (programmadecreet 27 juni 2003) ;

-

indien de bestemmingswijziging voortkomt uit een provinciaal of gemeentelijk
uitvoeringsplan (of plan van aanleg), wordt de opbrengst van de heffing doorgestort naar
de provincie, resp. de gemeente ; deze lokale overheden wenden de middelen aan voor het
lokale ruimtelijke beleid, bij voorkeur voor :
 het realiseren van de ontvoogdingsvoorwaarden (artikel 193 van het decreet
van 18 mei 1999) ;
 planologische ruil ;
 het voldoen van eventuele planschade.

Het saldo van de inkomsten (zowel van de planbaten op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk
vlak) wordt projectmatig en strategisch ingezet, om middelenversnippering tegen te gaan. Die
strategische inzet geschiedt middels de gewestelijke subsidiëring van “activeringsprojecten”
waarvoor het kader wordt uitgetekend in het ontwerpdecreet betreffende het grond- en
pandenbeleid.

12 De stellers van voorliggend ontwerpdecreet argumenteren dat deze decretale regeling in overeenstemming is met
artikel 87, §1, BWHI, volgens hetwelk het uitsluitend aan de Regering toekomt de organisatie en werking van haar
diensten te regelen.
Eerstens dient te worden gesteld dat artikel 87, §2, BWHI stelt dat iedere regering de personeelsformatie van haar
diensten vaststelt en de benoemingen doet. De toegewezen bevoegdheid gaat dus niet verder dan deze
aangelegenheden, waaraan door dit ontwerpdecreet overigens niet wordt geraakt (vgl. Parl. St., Vl. Parl., 1989-90,
359/9). De decreetgever kan het aldus in welbepaalde gevallen opportuun achten elementen van de organisatie van
bepaalde diensten zelf te regelen.
Tweedens, en aansluitend bij het voorgaande, moet worden geduid op het advies van de Raad van State bij het
voorstel van decreet houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst. Dit decreet omvatte bepalingen die raakten
aan de werking van de diensten van de regering. De Raad achtte de decreetgever daartoe bevoegd vanuit volgend
oogpunt : “Het voor advies voorgelegde voorstel beoogt een nieuw recht, dat als een grondrecht kan worden gestempeld, in
te voegen. Het aannemen van bepalingen die grondrechten effectueren, behoort, in de mate dat de grondwetgever zelf niet
is opgetreden, tot de natuurlijke bevoegdheidssfeer van de wetgever”. In casu kan worden geargumenteerd dat
rechtsbescherming inzake fiscale aangelegenheden evenzeer tot de sfeer van de grondrechtenbescherming behoort,
hetwelk een prerogatief van de decreetgever uitmaakt.
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De toelichting bij het ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid stelt over deze
activeringsprojecten het volgende :
“— Tot en met het begrotingsjaar 2016 zal het subsidiëringsbeleid zich preferentieel richten op
grootschalige projecten (evenzeer op het niveau van een buurt, een wijk of een stadsgedeelte)
die hoofdzakelijk zijn gericht op :
a)
enerzijds de (verwerving en) renovatie van leegstaande, ongeschikte, onbewoonbare of
verwaarloosde gebouwen, woningen of bedrijfsruimten
b)
anderzijds de terbeschikkingstelling van de gerenoveerde onroerende goederen voor de
creatie van een bescheiden of sociaal woonaanbod (artikel 6.4.4).
— Deze verplichte bijzondere inspanning voor huisvestingsprojecten maakt in 2017 plaats voor
meer generieke mogelijkheden op het vlak van projectfinanciering. Vanaf 2017 kan de overheid
effectief een ondersteunend beleid voeren binnen de totaliteit van complexe ruimtelijke projecten
die worden georganiseerd op initiatief van publieke, publiek-private of private initiatiefnemers
en die een grote impact hebben op het sociaal, economisch, cultureel en ruimtelijk functioneren
van een buurt, een wijk, een stadsdeel of zelfs een heel gebied (artikel 3.1.1).
Het kan bvb. gaan om :
a)
stadsrenovatie of stedelijke in- of uitbreiding, middels o.a. de ontwikkeling van nieuwe
woongebieden, de aanleg van publieke ruimte, de ontwikkeling of herinrichting van
industriële, commerciële of dienstencentra, …
b)
de transformatie van landelijke gebieden voor nieuwe, hedendaagse gebruiken
(recreatie, natuur, landschap) in relatie tot het traditionele agrarische gebruik – de zgn.
“nieuw-rurale” projecten.
Anders dan gewone vastgoedprojecten, kenmerken deze activeringsprojecten zich door een hoge
mate van complexiteit. Ze vereisen immers een intense samenwerking tussen publieke en private
actoren, die elk soms sterk uiteenlopende belangen nastreven en handelen vanuit de eigen
logica.
De Vlaamse Regering zal beleidsmatige accenten kunnen leggen door middel van zgn. “callprocedures”, waarbij projectaanvragen worden aangezocht omtrent specifieke themata.”.
Het principe geldt dat planbaten die door sociale huisvestingsmaatschappijen worden betaald,
opnieuw worden ingezet voor het woonbeleid (bvb. voor strategische projecten die gericht zijn op
het voorzien in een ruim bescheiden woonaanbod).
Voorafgaande informatie
128. Artikel 18, 3°, van voorliggend ontwerpdecreet houdt zoals gesteld in dat bij de opmaak
van een uitvoeringsplan reeds een inzicht moet worden geboden in de percelen die vatbaar zijn
voor planbatenheffing (of in aanmerking komen voor een planschadevergoeding). Reeds op het
niveau van het openbaar onderzoek kunnen met andere woorden bezwaren omtrent de mogelijke
planbatenheffing worden geopperd.
Invoering
129. Het vooropgestelde tijdspad voor de invoering van de planbatenheffing houdt in dat
plannen die vanaf 1 januari 2009 voorlopig worden vastgesteld of aangenomen, planbaten kunnen
doen ontstaan (artikel 67 van voorliggend ontwerpdecreet ; zie evenwel ook de opmerking onder
“Tarief”, in fine).
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TITEL III. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE SOMMIGE GROOTSCHALIGE STEDENBOUWKUNDIGE
PROJECTEN
Artikel 34
130. Het ontwerpdecreet voert een regeling in waarbij de Vlaamse Regering het Vlaams
Parlement kan verzoeken te verklaren dat een bepaald ruimtelijk project gekenmerkt wordt door
een gewestelijk en strategisch belang.
De tekst geeft aan op welke gronden de Regering dit verzoek zal moeten motiveren.
Het project dient ten eerste essentieel te zijn voor de naleving van een doelstelling van algemeen nut
die gericht is op één van de economische, sociale en culturele rechten zoals vervat in de artikelen 23
en 24 van de Grondwet.
Artikel 23 van de Grondwet omvat inzonderheid het recht op menswaardig wonen. Dit recht “behelst
niet louter het recht op een dak boven zijn hoofd. De overheid moet ervoor ijveren dat eenieder
gehuisvest is in een woning die in verband met veiligheid, kwaliteit en omvang aangepast is aan de
sociale en economische toestand van de maatschappij” (Parl. St., Senaat, BZ 1991-‘92, 100-2/3°, 19
en 20). Zo is het bvb. mogelijk dat het project een essentiële rol vervult in het kader van een zeer
belangrijk grootschalig huisvestingsproject, dat aantoonbaar gericht is op de vrijwaring van dit
recht.
Artikel 23 van de Grondwet omvat ook het recht op een – zeer ruim begrepen – gezond leefmilieu ;
eenieder heeft recht op een “menselijk, gezond en ecologisch evenwichtig leefmilieu” (Parl. St., Senaat,
BZ 1991-92, 100-2/3°, 20). Bepaalde projecten die dit recht vrijwaren kunnen aldus eveneens
omschreven worden als zijnde van “gewestelijk en strategisch belang”.
Artikel 23 Grondwet houdt tevens een recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid in, “in
het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil”. Ook projecten die dit werkgelegenheidspeil
fundamenteel ten goede komen, kunnen aldus het voorwerp uitmaken van de vooropgestelde
kwalificatie.
Artikel 24 van de Grondwet omschrijft de onderwijsrechten en –vrijheden. Belangrijke
infrastructuurwerken die het recht op onderwijs c.q. de vrijheid van onderwijs vrijwaren, komen
eveneens in aanmerking voor een categorisering als zijnde van gewestelijk en strategisch belang.
De Vlaamse Regering dient ten tweede aan te tonen dat de doelstelling van algemeen nut niet via
een andere weg kan worden gerealiseerd. Indien er wél alternatieven voorhanden zijn, dan zal
moeten worden aangetoond dat deze andere pistes kennelijk leiden tot een onredelijke sociale,
economische, financiële, ruimtelijke of milieugebonden meerkost.
Ten derde moet de Vlaamse Regering het belang van het project onderbouwen op grond van het
feit dat dit project een kwalitatief hoogwaardige infrastructurele capaciteit genereert en de
versteviging van de economische, sociale of culturele concurrentiepositie van de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ten goede komt.
Ten vierde moet worden gemotiveerd dat het project een ongebruikelijke grote rechtstreekse en
onrechtstreekse socio-economische en ruimtelijke impact heeft.
Het ruimtelijke project dient ten vijfde ongebruikelijke investeringen en inspanningen te vergen op het
vlak van ontwikkeling en beheer.
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Indien het de bedoeling is om gebruik te maken van de verder besproken regeling die toelaat om
de structuur- en uitvoeringsplanprocudure in het kader van het project in elkaar te laten vloeien,
moet de Vlaamse Regering bijkomend onderbouwen waarom het project bij de opmaak of de
laatste algehele herziening van het RSV niet voorzienbaar (criterium gesuggereerd in het SERVadvies bij voorliggend ontwerpdecreet). Zo bvb. kan het plotse faillissement van een bedrijf een site
doen ontstaan waarvoor in de structuurplanning geen alternatieven waren voorzien.
131. Het gaat aldus, resumerend, om projecten die fundamenteel zijn voor de operationalisering
van essentiële overheidstaken en die daarenboven een belangrijke strategische functie vervullen ;
m.a.w. projecten waarbij omwille van maatschappelijke, sociale, economische, milieugebonden of
ruimtelijke redenen een zekere “sense of urgency” geldt. Concreet valt bvb. te denken aan grote
werkzaamheden zoals in het verleden het dossier “Deurganckdok”.
Overheidsbetrokkenheid en –aansturing bij dergelijke projecten zijn een evidentie.
Om die reden zullen in de toekomst een aantal faciliteiten gelden indien het Vlaams Parlement
verklaart (binnen zestig kalenderdagen) dat het project daadwerkelijk van gewestelijk en
strategisch belang is.
Ten eerste
Er kan worden afgeweken van welbepaalde decretale procedureregelen voor het verkrijgen van
een goedkeuring, machtiging, vergunning of subsidie. Deze regeling is identiek aan deze als
vermeld in het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten (artikel 13) (zie
daaromtrent Parl. St., Vl. Parl., 2006-’07, 1059/1, 13).
Het moge duidelijk zijn dat de regeling geen vastgestelde procedurestappen (bvb. voorgeschreven
adviezen e.d.) schrapt. Ook kunnen de afwijkingen geen betrekking hebben op de inhoud van de
betrokken goedkeuringen, machtigingen, vergunningen of subsidies. Uiteraard kan nooit worden
afgeweken van internationale of Europese regelingen. Het decreet maakt het wel mogelijk om de
verschillende procedures meer op elkaar af te stellen. Dit kan de transparantie naar de burger toe
zelfs vergroten.
Deze specifieke regeling geldt niet ten aanzien van lokale besturen. Dit wordt verantwoord vanuit
het feit dat de Vlaamse overheid “hoeder” is van de regelingen waarvan beperkt kan worden
afgeweken. Daarenboven is het zo dat voor afwijkingen op decreetgeving om evidente redenen
een parlementaire bekrachtiging nodig is ; de decreetgever dient minstens een “exequatur” te
kunnen geven vanuit zijn specifieke zorgplichten inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu (artikel 23
G.W.). Vanuit proceseconomisch oogpunt is het ondoenbaar om aan de decreetgever diverse en
verscheiden lokale projecten ter bestudering en behandeling voor te leggen.
Ten tweede
Voor de realisering van de ruimtelijke projecten is voorzien in een geïntegreerde plannings- en
uitvoeringsprocedure. Dit betekent dat wanneer een herziening van het bindende en desgevallend
het richtinggevende gedeelte van het Structuurplan Vlaanderen is vereist, deze herziening, samen
met het project-RUP, volgens een specifiek en uniek chronologisch procedureschema kan verlopen.
De geïntegreerde procedure komt in essentie neer op de bestaande RUP-procedure, waarin ten
behoeve van de aanpassing van de betrokken bindende (en desgevallend richtinggevende)
structuurplangedeelten specifieke elementen van het structuurplanningsproces worden
binnengebracht en met dien verstande dat in functie van de flexibiliteit en effectiviteit op een
beperkt aantal punten afgeweken wordt van het reguliere RUP-procédé.
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GEÏNTEGREERDE PROCEDURE NIVEAU VLAAMS GEWEST :
Opmaak RSV
Beslissing tot opmaak (VlaReg)

Opmaak Gewestelijk RUP
Beslissing tot opmaak
(VlaReg)

↓
Opmaak voorontwerp
↓
Adviezen over voorontwerp
(VLACORO - SARO) +
plenaire vergaderingen
↓
Opmaak ontwerp
↓

↓
Opmaak voorontwerp
↓
Plenaire vergaderingen

Voorlopige vaststelling (VlaReg)

Voorlopige vaststelling
(VlaReg)
↓
Aankondiging openbaar onderzoek
binnen 45 d.
↓
O.O. - 60 d. + adviezen

↓
Aankondiging openbaar onderzoek
binnen 45 d.
↓
O.O. - 90 d. + verzending aan
Parlement + adviezen
↓
VLACORO-advies aan Parlement
— 150 of 210 d. na start O.O. —
↓
Advies Parlement
— 180 of 240 d. na start O.O. —
↓
Definitieve vaststelling (VlaReg)
— 240 of 300 d. na start O.O. —

↓
Bekrachtiging bindend gedeelte door
Parlement (binnen 300 of 360 d. na
start O.O.)

↓
Opmaak ontwerp
↓

↓
VLACORO-advies
— 150 of 180 d. na start O.O. —
↓

Definitieve vaststelling (VlaReg)
— 240 of 270 d. na start O.O., met
mogelijkheid tot verlenging met 60 d.
en met opschorting gedurende de
termijn voor een RvSt-advies
(30 d.) —
⇒ max. 360 d. na start O.O.
↓

↓

Bekendmaking B.S.
↓
Inwerkingtreding 14 d. na
bekendmaking

Bekendmaking in B.S. binnen 60 d. na
vaststelling
↓
Inwerkingtreding 14 d. na
bekendmaking

Geïntegreerde procedure
Beslissing tot opmaak
(VlaReg)
+ vraagstelling aan Parlement m.b.t.
strategisch belang
↓
Opmaak voorontwerp
↓
Plenaire vergaderingen + (enkel over
structuurplan) adviezen (VLACORO –
SARO)
↓
Opmaak ontwerp
↓
Oordeel Parlement over het
strategisch belang van het project
(stilzwijgen = afwijzen)
↓
Voorlopige vaststelling
(VlaReg)
↓
Aankondiging openbaar onderzoek
binnen 45 d.
↓
O.O. – 60 d. + verzending aan
Parlement + adviezen
↓
VLACORO-advies aan Parlement en
VlaReg
— 105 d. na start O.O. —
geen verlenging mogelijk
↓

Definitieve vaststelling structuurplan
en principebeslissing over RUP
(VlaReg)
— 150 d. na start O.O. —

↓
Bekrachtiging bindend gedeelte
structuurplan Parlement + RvSt-advies
over RUP (indien nodig)
— 210 d. na start O.O. —
↓
Definitieve vaststelling RUP (VlaReg) –
geen verlenging mogelijk
— 240 d. na start O.O. —
↓
Bekendmaking in B.S. binnen 60 d. na
vaststelling
↓
Inwerkingtreding 14 d. na
bekendmaking

De tijdswinst bij toepassing van deze geïntegreerde procedure (i.p.v. het consecutief doorlopen van
de structuurplannings- en uitvoeringsprocedures) is aanzienlijk.
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132. Voor belangrijke en grootschalige projecten van groot lokaal belang is in het
ontwerpdecreet een gelijkaardige systematiek doorgevoerd op het provinciaal en het gemeentelijk
niveau :
-

-

De deputatie kan op gemotiveerde wijze aan de Vlaamse Regering verzoeken om een
ruimtelijk project van groot provinciaal en strategisch belang te verklaren. Bij instemming
door de Vlaamse Regering kan gebruik worden gemaakt van de geïntegreerde
structuurplannings- en uitvoeringsprocedure.
Het college van burgemeester en schepenen kan op gemotiveerde wijze aan de Vlaamse
Regering verzoeken om een ruimtelijk project van groot gemeentelijk en strategisch belang
te verklaren. Bij instemming door de Vlaamse Regering kan gebruik worden gemaakt van
de geïntegreerde structuurplannings- en uitvoeringsprocedure.

In beide bovengenoemde gevallen is geopteerd voor een verklaring door het gewestelijke niveau,
vanuit de idee dat de Vlaamse overheid de “hoeder” is van het planningsproces en dus best ook
instaat voor het bewaking van voorliggende afwijkingsprocedure.
GEÏNTEGREERDE PROCEDURE NIVEAU PROVINCIE / GEMEENTE :
Opmaak provinciaal/ gemeentelijk
Structuurplan
Beslissing tot opmaak (Raad)

Opmaak PRUP/GRUP

Geïntegreerde procedure

Beslissing tot opmaak
(B.D./CBS)

↓
Opmaak voorontwerp
↓
Adviezen +
plenaire vergaderingen
↓
Opmaak ontwerp
↓

↓
Opmaak voorontwerp
↓
Plenaire vergaderingen

Voorlopige vaststelling
(Raad)
↓
Aankondiging openbaar onderzoek
binnen 45 d.
↓
O.O. - 90 d. + adviezen
↓
PROCORO/GECORO-advies
— 150 of 210 d. na start O.O. —

Voorlopige vaststelling
(Raad)
↓
Aankondiging openbaar onderzoek
binnen 45 d.
↓
O.O. - 60 d. + adviezen
↓
PROCORO/GECORO-advies
— 150 of 180 d. na start O.O. —

↓
Definitieve vaststelling (Raad)
— 210 of 270 d. na start O.O. —

↓
Definitieve vaststelling (Raad)
— 240 of 270 d. na start O.O., met
mogelijkheid tot verlenging met
60 d. —
⇒ max. 330 d. na start O.O.
↓

Beslissing tot opstart procedure
(Raad)
+ vraagstelling aan VlaReg
(provincie) resp. bestendige deputatie
(gemeente) m.b.t. strategisch belang
↓
Opmaak voorontwerp
↓
Plenaire vergaderingen + (enkel over
structuurplan) adviezen
↓
Opmaak ontwerp
↓
Oordeel VlaReg/bestendige
deputatie over het strategisch belang
van het project
(stilzwijgen = afwijzen)
↓
Voorlopige vaststelling
(Raad)
↓
Aankondiging openbaar onderzoek
binnen 45 d.
↓
O.O. – 60 d. + adviezen
↓
PROCORO/GECORO-advies
— 105 d. na start O.O. —
geen verlenging mogelijk
↓
Definitieve vaststelling (Raad)
— 165 d. na start O.O. —
geen verlenging mogelijk

↓
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Opmaak ontwerp
↓

↓
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Goedkeuring door VlaReg/B.D.
— binnen 270 of 330 d. na start O.O.
– herinnering mogelijk die extra
termijn van 20 d. doet lopen —

Goedkeuring door VlaReg/B.D.
— binnen 300 of 330 d. na start O.O.
– herinnering mogelijk die extra
termijn van 35 d. doet lopen —

⇒ max. 350 d. na start O.O.
↓

⇒ max. 365 d. na start O.O.
↓
Eventuele beroepsprocedure bij
VlaReg tegen goedkeuring GRUP of
tegen stilzitten B.D. (te beslissen
binnen 60 d. na instellen beroep)
↓
Bekendmaking in B.S. binnen 60 d. na
vaststelling
↓
Inwerkingtreding 14 d. na
bekendmaking

Bekendmaking B.S.
↓
Inwerkingtreding 14 d. na
bekendmaking

Goedkeuring door VlaReg
— binnen 225 d. na start O.O. –

↓
(Geen beroep mogelijk – VlaReg
staat t.a.v. alle niveaus in voor de
goedkeuringsbeslissing)
↓
Bekendmaking in B.S. binnen 60 d. na
vaststelling
↓
Inwerkingtreding 14 d. na
bekendmaking

De zes beoordelingselementen die de lokale besturen dienen te hanteren voor de onderbouwing van
hun aanvraag, zijn dezelfde als deze voor de Vlaamse ruimtelijke projecten. Uiteraard dienen de
grootschaligheid van het project, het investeringsvolume, … hier te worden bekeken vanuit een
lokale context. Concreet kunnen de lokale ruimtelijke projecten betrekking hebben op bvb. de
ontwikkeling van stationsomgevingen, stadsvernieuwingsprojecten, e.d.
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TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID
Artikel 35
133. Dit ontwerpartikel vervangt volledig de huidige titel III van het decreet van 18 mei 1999.
Onderstaande toelichting wordt verschaft per nieuw in te voegen hoofdstuk.
Hoofdstuk I. Definities
Nieuw artikel 92
134. Deze bepaling omvat enige definities, specifiek voor de herschreven titel III –
Vergunningenbeleid. Vandaar dat ze hier, en niet vooraan in het decreet worden vermeld.
135.
-

Volgende specifieke toelichting dient te worden verstrekt :
De term “bouwvolume” wordt omschreven als het bruto-bouwvolume van een gebouw en zijn
fysisch aansluitende aanhorigheden, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging,
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, maar met uitsluiting van een deel van het
keldervolume onder het maaiveld. Een (deels of geheel) in de grond ingewerkte garage is
geen gewone kelder en wordt dus wel meegerekend.
Deze definitie stamt uit de administratieve praktijk.

-

De term “constructie” wordt ingevoerd als generieke term voor gebouwen, bouwwerken,
vaste inrichtingen (cfr. huidig artikel 99, §1, eerste lid, 1°, jo. tweede lid, van het decreet
van 18 mei 1999), verhardingen, publiciteitsinrichtingen of uithangborden (cfr. huidig artikel
99, §1, eerste lid, 8°, van het decreet van 18 mei 1999).

-

Voor de term “gebouw” wordt de vaste omschrijving in de Vlaamse regelgeving gehanteerd
(cfr. bvb. de decreetgeving inzake de leegstandsheffing, en ook het ontwerpdecreet op het
grond- en pandenbeleid).

-

De term “gebouwencomplex” wordt gedefinieerd op de wijze die reeds wordt gehanteerd in
het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 “tot bepaling van de
toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende
bestemmingszone”. Het dient te gaan over gebouwen, al dan niet aan dezelfde kant van de
straat gelegen, die samen een functioneel geheel vormen (los van de eigendomsstructuur).
Een boerderijcomplex, bestaande uit het woongebouw en twee losstaande stallen, of een
scholencampus, vormen dus gebouwencomplexen, want er is telkens sprake van één
functioneel geheel.

-

“Handelingen van algemeen belang” worden gedefinieerd als de door de Vlaamse Regering
aangewezen handelingen die betrekking hebben op openbare infrastructuur of openbare
wegen, nutsvoorzieningen, infrastructuur op het grondgebied van meerdere gemeenten of
infrastructuur ten behoeve of ten bate van de uitoefening van een openbare dienst.
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-

“Herbouw” wordt voornamelijk gedefinieerd in het kader van de herschreven regeling
inzake zonevreemde constructies ; om die reden wordt gesteld dat de werken geschieden
binnen het bestaande bouwvolume. Wordt er ook bijgebouwd (ten aanzien van het volume
van de afgebroken constructie) dan vallen de werken dus (tevens) onder het begrip
“uitbreiden”. Bij herbouw is sprake van een volledige afbraak of een zo goed als volledige
afbraak (waarbij de fundamenten behouden blijven, maar de hoofdstructuur teloorgaat),
gevolgd door heropbouw (Cass., 11 mei 2000, TROS 2000, 203 (samenv.)).

-

De term “hoofdzakelijk vergund” wordt ook vandaag reeds door het decreet van 18 mei
1999 gehanteerd, maar is tot op heden niet omschreven ; de voorgestelde definitie stelt
één en ander duidelijker :
a) conform de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 19 juli 2002 wordt klaar en
duidelijk gesteld dat de vergunningstoestand zowel bouwfysisch als wat de functie
betreft bekeken wordt ; in de parlementaire besprekingen stelde de bevoegde minister
dienaangaande : “Sinds 1984 zijn functiewijzigingen onderworpen aan een vergunning. Als
de functie zonder vergunning gewijzigd is na 1984, is ze wederrechtelijk en dus niet
vergund” (Parl. St., Vl. Parl., 2001-’02, 1203/4).
b) voor bedrijven (en de constituerende bedrijfsgebouwen13) gaat het om een
vergunningstoestand waarbij de voor een normale bedrijfsvoering kennelijk noodzakelijk
constructies vergund of vergund geacht zijn ; dat stemt overeen met de hierboven reeds
aangehaalde parlementaire voorbereiding bij de regeling inzake het planologisch attest
voor zonevreemde bedrijven, waarbij werd gesteld dat “hoofdzakelijk vergund” betekent
“dat de vergunningstoestand van het corpus van het bedrijf, de ruggengraat of de “core
business” moet aangetoond zijn” (Parl. St., Vl. Parl., 2001-’02, 1203/4),
c) voor andere constructies gaat het om een vergunningstoestand waarbij ten minste 90%
van het bruto-bouwvolume van het hoofdgebouw (als het gaat om een constructie die
bestaat uit een hoofdgebouw en fysisch aansluitende bijgebouwen) of van de individuele
constructie (in andere gevallen) vergund is of onder een niet weerlegd vermoeden van
vergunning valt ; bij de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 19 juli 2002
werd daaromtrent gesteld : “Met hoofdzakelijk vergund wordt bedoeld dat de
basistoestand voor meer dan 90% in orde moet zijn, wat bij iedere aanvraag een weliswaar
ad hoc, maar veeleer, strenge aanpak vergt” (Parl. St., Vl. Parl., 2001-’02, 1203/1, 7). De
decretale explicitering van dit criterium schept duidelijkheid en sluit aldus ook aan bij de
doelstellingen van de decreetgever van 2002.
Het gaat dus, resumerend, om gevallen waarin “de vergunning niet kan worden geweigerd,
indien zo’n beslissing als onredelijk zou overkomen, gelet op de onbelangrijkheid van de
overtreding” (R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Mechelen, Kluwer, 2004,
482).

13 Dat betekent dat, indien aangenomen wordt dat een bedrijf “hoofdzakelijk vergund” is voor de afgifte van een
planologisch attest, logischerwijs aangenomen moet worden dat de individuele bedrijfsgebouwen “hoofdzakelijk
vergund” zijn, voor wat betreft de beoordeling van een vergunningsaanvraag betreffende deze gebouwen.
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Nota bene : de term “hoofdzakelijk vergund” wordt inzonderheid als voorwaarde gebruikt
bij de regelingen inzake het verbouwen, herbouwen of uitbreiden van zonevreemde
constructies, het planologisch attest) en de toepassing van nieuw voorgestelde artikel
145quinquies van het decreet van 18 mei 1999 (de toetsing aan stedenbouwkundige
voorschriften binnen andere beleidsvelden). Het begrip werkt niet door naar andere
aspecten van de ruimtelijke ordening, wat bvb. betekent dat eventuele (kleine)
overtredingen niet door het “hoofdzakelijk vergund” karakter van de betrokken constructie
worden gedekt.
-

Het begrip “onderhoudswerken” vervangt de bestaande, eerder verwarrende term
“instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit” (cfr.
huidig artikel 99, §1, derde lid, van het decreet van 18 mei 1999).

-

Telkens wanneer het vergunningenluik van het decreet van 18 mei 1999 verwijst naar
“rechtens toegelaten bewijsmiddelen” (inzonderheid bij de zgn. “vermoedens van vergunning”
– zie nieuw artikel 93.13), worden daarmee de bewijsmiddelen uit het Burgerlijk Wetboek
bedoeld :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

de authentieke akte ;
de onderhandse akte en bepaalde geschriften met gelijkaardige bewijswaarde .
andere geschriften (“begin van schriftelijk bewijs”) ;
de gerechtelijke bekentenis ;
de eed (in twee vormen) ;
de getuigenverklaring ;
het gerechtelijk deskundigenbericht ;
de mondelinge buitengerechtelijke bekentenis ;
de aanwijzingen waaruit een vermoeden kan worden afgeleid.

Het is aangewezen dat de Vlaamse Regering deze bewijsmiddelen en hun respectieve
bewijswaarde in een indicatieve omzendbrief verduidelijkt.
-

De term “stabiliteitswerken” komt in de plaats van de “instandhoudings- of onderhoudswerken”
die wél betrekking hebben op de stabiliteit (cfr. huidig artikel 99, §1, derde lid, tweede zin,
van het decreet van 18 mei 1999).

-

De term “verbouwen” is voornamelijk dienend voor de herschreven regeling inzake
zonevreemde constructies ; om die reden wordt gesteld dat de werken geschieden binnen
het bestaande bouwvolume. Is er ook sprake van een aanbouw, dan vallen de werken dus
(tevens) onder het begrip “uitbreiden”. Het begrip mag heel ruim worden uitgelegd ; alleen
volledig herbouwen wordt niet als een verbouwing beschouwd. De definitie sluit ook aan bij
de stelling van de bevoegde minister dat het verbouwen in principe gebeurt binnen de
bestaande buitenmuren (Commissieverslag, Parl. St., Vl. Parl., 2000-’01, 720/4, 21).

-

Om doorheen de decretale tekst niet voortdurende de beide soorten vergunningen
“stedenbouwkundige vergunning” en “verkavelingsvergunning” te moeten vermelden, wordt
aangegeven dat daar waar de term “vergunning” wordt gehanteerd, hieronder moet
worden begrepen een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

-

De definitie van het begrip “verkavelen” wordt verduidelijkt (cfr. huidig artikel 101, §1, van
het decreet van 18 mei 1999) – de omschrijving stelt in het voorontwerp dat het gaat om
het vrijwillig afsplitsen van ten minste een deel van een onroerend goed dat aan één
eigenaar of verschillende mede-eigenaars toebehoort, door middel van een verkoop, een
verhuur voor meer dan 9 jaar of het toestaan van een erfpacht- of opstalrecht, voor zover
het afgesplitste deel bestemd wordt voor bebouwing of voor de oprichting van constructies.
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-

De term “verkrot” wordt omschreven conform het huidige artikel 145bis, §1, derde lid, a),
van het decreet van 18 mei 1999 (i.e. de regeling voor het verbouwen, herbouwen c.q.
uitbreiden van zonevreemde constructies). Vandaag hanteert de “overmachtsregeling”
inzake zonevreemde constructies (zoals vervat in artikel 145 (zie inzonderheid §1, 2°)) géén
definitie van het begrip “verkrotting”, ook al wordt dit begrip daadwerkelijk gehanteerd.
Om die reden wordt voor beide bepalingen voorzien in een eenvormige definitie. .
Bij de interpretatie van één en ander moet rekening worden gehouden met de
parlementaire voorbereiding bij het decreet van 13 juli 2001, alwaar gesteld wordt : “Het
is dus een situatie waarbij de stabiliteit van een gebouw fundamenteel in het gedrang is
gebracht” (Parl. St., Vl. Parl., 2000-’01, 720/4, 48) ; het gaat om “ingestorte, reeds lang
verwoeste, met de grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen” (Parl. St., Vl. Parl.,
2000-’01, 720/4, 25).

-

Het begrip “woning” wordt gedefinieerd via een verwijzing naar de Vlaamse Wooncode.
Aldaar hanteert men volgende begripsomschrijving : “elk onroerend goed of het deel ervan
dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande”. Gelet op het
begrip “hoofdzakelijk bestemd” mag er van worden uitgegaan dat benevens het
hoofdgebouw ook de fysisch aansluitende woningbijgebouwen worden bedoeld.

-

Het begrip “zonevreemd” wordt omschreven als niet-beantwoordend aan alle voor het
perceel
geldende
bestemmingsvoorschriften.
Bestemmingsvoorschriften
zijn
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming van een gebied, vastgelegd in een
bestemmingsplan of (zelden) een stedenbouwkundige verordening. Met de verwijzing naar
het perceelsniveau wordt verwezen naar de hoofdbestemming bedoeld voor het volledige
perceel. Eén en ander wordt dus niet uitgesplitst per zone op één perceel14.
Opgelet : ook constructies (niet zijnde constructies van openbaar nut) in een reservatiestrook
zijn zonevreemd. Dat wordt expliciet verduidelijkt, om misverstanden te vermijden. Door
deze verduidelijking wordt tegemoet gekomen aan de met redenen omklede motie van de
heren Erik MATTHIJS en Johan DE ROO, plenair aangenomen op 1 april 2004, conform
dewelke aan “de bewoners van de reservatiezone dzelfde rechten [moeten toekomen als aan]
de zonevreemde eigenaars in agrarisch gebied” (Parl. St., Vl. Parl., 2003-’04, 2228/4, 2).

-

Er wordt een duidelijke definitie van “zorgwonen” opgenomen. Bij zorgwonen is er sprake
van de creatie van een ondergeschikte wooneenheid in functie van het huisvesten van ten
hoogste twee hulpbehoevende personen of bejaarden, en dat binnen het bestaande
woningvolume of binnen de bestaande uitbreidingsmogelijkheden (waarbij moet worden
gewezen op het nieuwe artikel 110.3 van het decreet van 18 mei 1999, volgens hetwelk
zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (m.u.v. parkgebieden) en in
recreatiegebied niet kunnen worden uitgebreid op basis van de decretale basisrechten voor
zonevreemde constructies).

Sommige BPA’s of verkavelingsvoorschriften bakenen verschillende bestemmingszones op één perceel af. Het feit dat
een woning (in woongebied) voor een stuk gelegen is op een tuinstrook, maakt van die woning echter geen zonevreemde
constructie.

14
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Hoofdstuk II. Vergunningsplicht
Stedenbouwkundige vergunningsplicht
Nieuw artikel 93
136. Het nieuw voorgestelde artikel 93 omschrijft de vergunningsplicht, aansluitend bij de
vandaag bestaande tekst van artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999.
137. Een aantal vereenvoudigingen zijn evenwel aangebracht omwille van de nieuwe definitielijst,
zoals hierboven toegelicht. Zo is bijvoorbeeld geen expliciete vergunningsplicht opgenomen voor
publiciteitsinrichtingen of reclamepanelen, omdat deze gevat zijn onder de term “constructies”.
138. Gelet op de nieuwe ontwerpdecreetgeving op het toeristische logies (Parl. St., Vl. Parl.,
2007-’08, 1547/1), met de aldaar geregelde specifieke vergunningsplicht, wordt de bestaande
stedenbouwkundige vergunningplicht voor het gewoonlijk gebruik, de aanleg of de inrichting van
een grond voor het plaatsen van woonwagens, kampeerwagens, tenten,… geschrapt wanneer er
sprake is van een openluchtrecreatief terrein dat onder het stelsel van het nieuwe ontwerpdecreet
op het toeristische logies vergunningsplichtig is, of vrijgesteld is van vergunningsplicht.
In dat laatste geval (vrijstelling) gaat het immers om een mineur en occasioneel ruimtegebruik ; het
gaat dan meer bepaald om terreinen die gebruikt worden voor openluchtrecreatieve verblijven, en
waarop gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd in het kader van een
evenement of door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht van één of meer
begeleiders staan). Conform het advies van de Vlaamse Jeugdraad bij dit ontwerpdecreet worden
deze handelingen met een beperkte impact dan ook vrijgesteld.
Bijkomende vrijstellingen voor grondgebruik in het kader van occasionele of laagdynamische
activiteiten kunnen desgevallend worden verleend via het zgn. “kleinewerkenbesluit”. Het nieuwe
artikel 93.2 verduidelijkt in dat verband dat de Vlaamse Regering handelingen kan vrijstellen van
vergunning indien het gaat om handelingen met een geringe ruimtelijke impact, of “met een tijdelijk
of occasioneel karakter”.
139.

Het Vlaamse Regeerakkoord 2004-2009 stelt :
“Ook stedenbouwkundig moet het mogelijk zijn om bestaande woningen op te delen. Zo houden
we rekening met de gezinsverdunning. Het kwalitatief aspect moet uiteraard gewaarborgd zijn”.

In dat kader wordt verduidelijkt dat het splitsen van woningen vergunningplichtig is (ook al gaat één
en ander niet gepaard met handelingen die anderszins vergunningplichtig zijn). Het splitsen van
woningen sorteert immers juridisch onder de huidige vergunningplicht voor het wijzigen van het
aantal woongelegenheden in een gebouw (huidig artikel 99, §1, eerste lid, 7°, van het decreet van
18 mei 1999), ook al is die bepaling eerder geconcipieerd als een instrument in de strijd tegen de
wildgroei van bvb. kamerwoningen (Parl. St., Vl. Parl., 1998-’99, 1332/1, 54). Om
interpretatieproblemen te vermijden, wordt deze lezing decretaal verankerd. Eén en ander zal ook
een effectieve controle op de nieuwe systematiek inzake zorgwonen mogelijk maken (zie verder).
Duidelijkheidshalve dient gesteld te worden dat het feit dat ouders komen inwonen of dat het gezin
kinderen krijgt, het aantal woongelegenheden niet vermeerdert. Er is ook geen sprake van een
vermeerdering van woongelegenheden (en dus ook niet van een splitsing van de woning) indien de
ouders een aparte brievenbus en/of huisnummer krijgen. Er is wel sprake van een woningsplitsing
indien door fysische ingrepen (bvb. bijmaken van inkomdeur of dichtmetselen van inwendige
verbindingen) aparte entiteiten binnen de woning worden gemaakt, die volledig zelfstandig door
een persoon of gezin benut kunnen worden.
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Het waarborgen van het kwalitatief aspect van het splitsen van woningen zal, geredeneerd vanuit
het subsidiariteitsbeginsel, inzonderheid waargemaakt worden middels lokale stedenbouwkundige
verordeningen. Zo kan het splitsen van woningen via dergelijke verordeningen onderworpen worden
aan doelstellingen en criteria inzake het streven naar een gedifferentieerde samenstelling van de
woningvoorraad in het stedelijk gebied, gericht op alle bevolkingsgroepen, het creëren van
kwalitatieve woonmilieus, etc. Uiteraard kunnen daarbij specifieke kwaliteits- en oppervlaktenormen
worden bepaald.
140. Voor de interpretatie van de diverse vergunningsplichtige elementen kan voor het overige in
essentie verwezen worden naar het bestaande contentieux.
In het kader van het advies van de Vlaamse Jeugdraad bij voorliggend ontwerpdecreet dient wel
een specifieke nuance te worden aangebracht wat betreft artikel 93, 8°. Deze bepaling is
overgenomen uit het huidige decreet van 18 mei 1999 en heeft betrekking op een vergunningplicht
voor alle recreatieve terreinen.
De vergunningsplicht voor recreatieve terreinen kan soms moeilijkheden veroorzaken wanneer het
gaat om zeer tijdelijke inrichtingen of om inrichtingen met een zeer beperkte ruimtelijke impact (een
voetbalveldje dat louter bestaat uit enkele doelen zonder verdere voorzieningen, een fit-o-meter).
Het reeds aangehaalde nieuwe artikel 93.2 verduidelijkt in dat verband dat de Vlaamse Regering
handelingen kan vrijstellen van vergunning indien het gaat om handelingen met een geringe
ruimtelijke impact, of “met een tijdelijk of occasioneel karakter”. Op grond van dat artikel kunnen
“haarkloverijen” vermeden worden en zeer beperkte of tijdelijke voorzieningen zoals een
petanqueveldje worden vrijgesteld.
Het lijkt aangewezen om deze zaken te regelen in een besluit, eerder dan het decreet te beperken
tot specifieke recreatieterreinen. Men zal immers rekening houden met de vroegere discussies over
de vergunningplicht voor bvb. tennisterreinen (bvb. W. MERTENS, “Aanleggen van twee
tennisvelden: niet bouwvergunningplichtig”, noot bij Antwerpen, 18 maart 1993, Limb. Rechtb. 1993,
10). Het decreet van 18 mei 1999 heeft met dergelijke discussies net komaf gemaakt (Parl. St., Vl.
Parl., 1998-’99, 1332/1, 54).
141. Ten overvloede dient te worden gesteld dat de huidige bepaling van artikel 100, §6, van
het decreet van 18 mei 1999, niet wordt overgenomen. Naar luid van die bepaling kan de Vlaamse
Regering de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard,
de medewerking van een architect niet verplicht is. Verwezen moet immers worden naar de
bestaande bepaling van artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect. Dat artikel 4 stelt dat “de staat, provincies, de gemeenten, de
openbare instellingen en de particulieren een beroep [moeten] doen op de medewerking van een
architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken, voor welke
door wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is
opgelegd. […] Bij een koninklijk besluit worden de werken aangeduid waarvoor de medewerking
van een architect niet verplichtende zal zijn”. De literatuur stelt ter zake dat het Vlaamse Gewest
alleen bevoegd is (op basis van die wettelijke grondslag) om uitzonderingen vast te leggen ; het is
niet bevoegd om de door de Wet van 20 februari 1939 aan de architect te onderwerpen werken
en handelingen uit te breiden (A. DESMET, “Vergunningen en informatieverplichtingen”, in I.
LEENDERS, F. VAN ACKER, V. TOLLENAERE, A. DESMET, J. VERKEST, J. VAN DEN BERGHE en P.
VANSANT, Zakboekje ruimtelijke ordening 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 339).
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Nieuw artikel 93.1
142. Het afleveren van een vergunning gaat meestal gepaard met een bepaalde discretionaire
bevoegdheid c.q. beleidsruimte ; de overheid maakt een bepaalde afweging omtrent de
verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening, wat uiteraard een
bepaalde beleidsmatige invulling vergt.
In een aantal gevallen zal deze discretionaire ruimte echter tot (quasi) nul worden herleid, ofwel
omdat het voorschriftencorpus dermate dwingend en nauwkeurig is, ofwel omdat het gaat om
gebruikelijke werken aan of in de omgeving van een bestaande constructie.
De discretionaire bevoegdheid van het bestuur speelt bijvoorbeeld minstens in een aantal gevallen
niet bij “evidente” handelingen van geringe omvang, die vrijgesteld zijn van de medewerking van
een architect (of waarbij die medewerking sowieso niet is vereist15), maar die niet gevat zijn door
het “kleinewerkenbesluit”. (Vandaag bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003
“tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect”
bvb. dat “het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in
het dakvlak” vrijgesteld is van de medewerking van een architect, daar waar het
“kleinewerkenbesluit” van 14 april 2000 dergelijke handelingen slechts vrijstelt tot een maximum van
20% van de oppervlakte van het dakvlak in kwestie).
Het is ook mogelijk dat het aangevraagde perfect beantwoordt aan precieze criteria, uitgetekend
in stedenbouwkundige verordeningen of in de “integrale ruimtelijke voorwaarden” (cfr. het nieuw
voorgestelde artikel 99, §2, tweede lid).
De opportuniteitsbeoordeling van het bestuur wordt ook fel ingeperkt in het geval van werken
binnen een verkaveling waarvoor minutieuze, onmiddellijk uitvoerbare (d.w.z. zonder dat nog een
ruimtelijke toets vereist is) voorschriften voorhanden zijn16.
143. Het nieuw voorgestelde artikel 93.1 van het decreet van 18 mei 1999 voorziet nu in de
mogelijkheid dat in dergelijke gevallen wordt volstaan met een melding van de voorgenomen
handelingen.
Nu de ruimtelijk kwetsbare gebieden “ieder op zijn wijze het onmiddellijke behoud van natuurwaarden
beogen” (Cass., 20 december 2005, R.W. 2006-07, afl. 24, 1001, noot A. CARETTE), is het
raadzaam om deze meldingsplicht voor te behouden aan níet kwetsbare gebieden. Gelet op de
hoge beschermingsgraad die in kwetsbare gebieden de regel moet zijn, moeten misbruiken van de
nieuwe meldingsregeling worden voorkomen.
144. Om een minimaal gemeentelijk toezicht toe te laten (zie volgend randnr.), wordt bepaald
dat de melding eerst uitvoerbaar is vanaf de twintigste kalenderdag na de melding.

15 Overeenkomstig artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect is de medewerking van een architect sowieso niet vereist voor handelingen waarbij niet gebouwd wordt in de
spraakgebruikelijke betekenis van het woord (bvb. het draineren van gronden, het aanleggen van een oprit, het
plaatsen van een mestzak,…).
16 Indien men de meldingsplicht zou doortrekken naar het bouwen in een verkaveling met meticuleuze voorschriften, zal
door de Regering een goed operationeel criterium worden uitgewerkt om in het kader van de nieuwe meldingsregeling
af te bakenen of verkavelingsvoorschriften al dan niet voldoende afgebakend en concreet zijn. Zeker bij minder recente
verkavelingsvergunningen zal er onder invloed van sectorale wetgeving, zoals watertoets, VEN- en habitatoverdrukken,
of discussies over het al dan niet verval van de verkaveling, sowieso een beoordeling in het kader van een
vergunningsaanvraag nodig zijn. Eventueel kan aan het bestuursorgaan dat nieuwe verkavelingsvergunningen verleent,
de mogelijkheid worden geboden om zelf af te bakenen welke handelingen zich lenen tot een melding i.p.v. een
vergunning. Op die manier is een in concreto-beoordeling van de graad van nauwkeurigheid van de
verkavelingsvoorschriften mogelijk.
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145. De melding wordt steeds verricht bij het college van burgemeester en schepenen (en dus
nooit op Vlaams niveau).
Dat laat zich verklaren doordat de betrokken handelingen, zoals gesteld, binnen een duidelijk
ruimtelijk kader geschieden. Men kan aannemen dat deze handelingen afgestemd zijn op een
goede ruimtelijke ordening. De melding is dan ook niet zozeer gericht op de vrijwaring van de
goede ruimtelijke ordening, maar kadert eerder in gemeentelijke politiebevoegdheid. De aan te
melden handelingen zullen met andere woorden eerder een impact kunnen hebben op de openbare
rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid (artikel 135, §2, N.Gem.W.) dan vrijgestelde
handelingen.
In dat opzicht is het ook logisch om een schending van de meldingsplicht te beschouwen als een vorm
van openbare overlast of als een onregelmatige (dreigende) verstoring van de openbare rust,
veiligheid, gezondheid en zindelijkheid, wat middels een gemeentelijke administratieve sanctie kan
worden bestraft. Artikel 119bis, §1, N.Gem.W. laat immers toe dat de gemeenteraad sancties kan
bepalen voor overtrdingen dewelke nog niet het voorwerp uitmaken van een wettelijke of decretale
sanctieregeling.
146. De melding wordt voor de toepassing van sectorale regelgeving als een stedenbouwkundige
vergunning beschouwd.
Dat betekent ondermeer :
-

dat
de
bestaande
koppelingsregeling
stedenbouwkundige
vergunning
–
milieuvergunning/melding ook geldt wat de melding betreft ; dat wordt expliciet gesteld in het
nieuw voorgestelde artikel 115 van het decreet van 18 mei 1999 ;
dat de meldingsplicht in voorkomend geval geen vrijstelling verleent van de regelgeving inzake
het energieprestatiecertificaat ; dat wordt overigens expliciet verduidelijkt in een ontwerp van
decreet “houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot
afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning en houdende wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en
handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen
en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REGdecreet” dat simultaan met voorliggend ontwerpdecreet bij het Vlaams Parlement wordt
ingediend.

147.

Dit voorstel zal tot een belangrijke vermindering van de administratieve lasten leiden.

Momenteel worden er in Vlaanderen 80.936 vergunningsdossiers per jaar behandeld. Geraamd
wordt dat ongeveer 15.000 “potentiële” aanvragen per jaar vrijgesteld zijn van vergunningsplicht
ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de
vergunningplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is. Samen vormt dit 95.936 potentiële vergunningen. Een
beleidsdoelstelling zou kunnen zijn om 15% van de 95.936 dossiers onder de melding te laten
vallen ; één en ander komt neer op 14.390 dossiers op jaarbasis.
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Nieuw artikel 93.2
148. Naast de vergunningplichtige handelingen en de nieuwe categorie van de meldingsplichtige
handelingen blijft uiteraard de categorie “vrijgestelde handelingen” bestaan.
Deze vrijgestelde handelingen worden opgelijst in het “kleinewerkenbesluit”.
Decretaal wordt verduidelijkt dat deze vrijgestelde handelingen tijdelijk of occasioneel moeten zijn
of een geringe ruimtelijke impact moeten hebben (inrichtingswerkzaamheden, handelingen aan de
buitenvlakken van een vergund gebouw, de plaatsing van accessoire constructies in de nabijheid van
een vergunde hoofdconstructie, het plaatsen van afsluitingen, etc.).
Nieuw artikel 93.3
149.

In het nieuw voorgestelde artikel 92 werd de term “zorgwonen” ingevoerd.

Het is inderdaad de bedoeling om deze maatschappelijk relevante vormen van kangoeroewonen
e.a. via bepaalde ruimtelijke faciliteiten te ondersteunen.
Meer bepaald wordt gesteld dat de verwezenlijking van een zorgwoning door middel van de
creatie van een ondergeschikte wooneenheid meldingsplichtig in plaats van vergunningsplichtig is.
De meldingplicht vervangt dus de vergunningplicht voor het wijzigen van het aantal
woongelegenheden en/of (naar gelang van het geval) voor verbouwingswerken (in zoverre deze
niet zijn vrijgesteld middels het “kleinewerkenbesluit” ).
Het beëindigen van de zorgsituatie, als vermeld in artikel 92, 19°, c), is eveneens meldingsplichtig.
Indien de ondergeschikte wooneenheid dus niet meer gebruikt wordt voor de huisvesting van ten
hoogste twee bejaarden of hulpbehoevende personen, moet dat aan het gemeentebestuur worden
gemeld.
Zoals gesteld bij de bespreking van artikel 93.1 zullen eventuele misbruiken van deze meldingsplicht
aan gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden onderworpen.
150. Indien een zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie aangewend zal worden voor
de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, zal daartoe voorafgaandelijk een
stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van woningen aangevraagd worden.
Deze bepaling (die onafhankelijk is van de vraag of voor de aanwending voor meerdere gezinnen
of alleenstaanden nog bepaalde (al dan niet vergunningsplichtige) werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd17) moet de vergunningverlenende overheid inzonderheid in de mogelijkheid stellen om
enige impact uit te oefenen op de creatie van woningen met een zeer kleine oppervlakte, op de
wildgroei van kamerwoningen, etc. Dus bvb. ook wanneer de overheid in het ruimere kader van
haar woon(kwaliteits)beleid oordeelt dat een meergezinswoning op een bepaalde plaats
onwenselijk is, moet de woningsplitsing kunnen worden geweigerd.

17 Bemerk dat de bestaande vergunningsplicht voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden vandaag ook reeds
abstractie maakt van de vraag of er al dan niet vergunningsplichtige handelingen worden uitgevoerd, dit in
tegenstelling tot de situatie onder de Stedenbouwwet.
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Nieuwe artikelen 93.4 en 93.5
151. Deze artikelen zetten een moratorium op de mogelijkheden om middels een
stedenbouwkundig voorschrift (een plan of een stedenbouwkundige verordening) af te wijken van de
vergunnings- en meldingsplicht en de vrijstellingenregelingen die zijn vastgelegd bij decreet of bij
besluit van de Vlaamse Regering.
Het vergunningenbeleid dient immers voor het ganse grondgebied van het Vlaamse Gewest
transparant en duidelijk te zijn. Lokale diversificaties op een reeds klein grondgebied staan deze
duidelijkheid en eenvormigheid in de weg.
152. De hogervermelde afwijkingsmogelijkheden vervallen (slechts) eens duidelijk is gecreëerd
over de gevallen die onder de meldingsplicht vallen. Vanaf dat ogenblik is er immers zicht op het
“totaalplaatje” van vergunningsplichtige, meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen.
Nieuwe artikelen 93.6 t.e.m. 93.12
153. Deze artikelen leveren een grondslag voor het zgn. as built-attest, zijnde een attest waarin
wordt verklaard dat handelingen betreffende een constructie niet of slechts marginaal afwijken van
het vergunde (of gemelde) plan.
In geval van marginale afwijkingen treedt het as built-attest in de plaats van het vergunde (of
gemelde) plan, op voorwaarde dat het attest gevalideerd is door de gemeente (het college of zijn
gemachtigde).
Het gemeentelijk niveau staat inderdaad in voor deze validering, ongeacht het bestuursniveau dat
de vergunning heeft afgeleverd ; de gemeente is immers in de feiten het meest nabije bestuur om de
werkelijkheidsgraad van het attest te controleren. De validering is daarenboven een handeling die
onmiddellijk voorafgaat aan de input van een as built-attest (waarin marginale afwijkingen worden
vastgesteld) in het gemeentelijk vergunningenregister.
De validering is uiteraard een bestuurshandeling, dewelke kan worden bestreden voor de Raad
voor vergunningsbetwistingen18, binnen de twintig kalenderdagen na de bekendmaking op de wijze
als voorgeschreven door artikel 186 van het Gemeentedecreet19. Omtrent die validering gebeuren
steekproefsgewijze controles door het Agentschap RWO-Vlaanderen.
154. Conform het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid over de ontwerpbepalingen is
decretaal verduidelijkt “dat het beschikken als titularis van een goed over een – in het geval van
marginale afwijkingen nadien op de door het decreet bepaalde wijze gevalideerd – as built-attest, met
zich meebrengt dat dient te worden aangenomen dat de kwestieuze constructie ab initio werd opgericht
conform aan de vergunde of aangemelde plannen, zodat er nooit sprake was van een
stedenbouwkundig misdrijf uit hoofde van enige niet conforme uitvoering”.
In zoverre het as built-attest marginale afwijkingen vaststelt, kan dat “onweerlegbaar vermoeden van
planconformiteit ‘ab initio’” slechts worden ingeroepen vanaf het ogenblik waarop vaststaat dat het
attest niet bestreden wordt voor de Raad voor vergunningsbetwistingen (d.w.z. vanaf de 21ste
kalenderdag na deze van de bekendmaking van de validering), of, in het geval daadwerkelijk een
beroep is ingesteld, vanaf het ogenblik waarop de Raad de gegrondheid van de
valideringsbeslissing bevestigt.

18 Het as built-attest vormt immers, in zoverre het marginale afwijkingen vaststelt, een “aanvulling” op de
stedenbouwkundige vergunning.
19 Dat betekent dat het college van burgemeester en schepenen een aanplakbrief dient aan te brengen op een
aanplakbord aan het gemeentehuis. De aanplakbrief vermeldt het voorwerp van de valideringsbeslissing en de datum
van de beslissing. De brief blijft ten minste twintig dagen aangeplakt.
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155. Een as built-attest wordt in principe facultatief aangevraagd (door de eigenaar, de
overdrager of de overnemer van (zakelijke rechten op) de constructie). De aanvraag is evenwel
verplicht voor de verkrijger van een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd na een door de
Vlaamse Regering te bepalen datum. In een later stadium zal de aanvraag verplicht worden voor
de overdrager van een constructie. De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de verplichte
aanvraag niet noodzakelijk is (omdat de betreffende constructie een geringe ruimtelijke impact
heeft).
156. Een as built-attest wordt afgeleverd door van overheidswege erkende (rechts)personen. De
Regering zal bij het uitwerken van een erkenningsregeling alleszins rekening moeten houden met het
advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State naar aanleiding van een analoog20
voorstel tot regeling in het Waalse Gewest ; de Raad heeft er in dat kader op gewezen dat de
aanwijzing van de toezichthoudende architect, ten eerste, tot een federaal ingrijpen zou nopen en,
ten tweede, op gespannen voet zou kunnen staan met het internationaalrechtelijke verbod om een
persoon te verplichten zichzelf te beschuldigen (Ontwerpdecreet tot wijziging van het Waals
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Parl. St., W.Gew.R., 2001-’02, nr. 309/1, 114-115).
157. De Vlaamse Regering bepaalt de maximumprijs voor de behandeling van een
attestaanvraag. De kosten worden gedragen door de aanvrager.
158. Wanneer een meer dan marginale afwijking van het bouwplan wordt vastgesteld, wordt de
aanvrager in staat gesteld de constructie in overeenstemming te brengen met het vergunde
bouwplan, zonder dat voor deze aanpassingswerken een bijkomende stedenbouwkundige
vergunning nodig is.
Wanneer de aanvrager blijft stilzitten, zal één en ander uiteraard aangepakt kunnen worden via
het handhavingsbeleid.
159. De Vlaamse Regering dient een operationeel beoordelingskader uit te werken op basis
waarvan nagegaan kan worden of een afwijking van het bouwplan “marginaal” is (bij voorkeur via
besluit én een verduidelijkende omzendbrief).
Het gaat om verwaarloosbare afwijkingen (uiteraard binnen de vigerende stedenbouwkundige
voorschriften), die kennelijk (d.w.z. “voor elk normaal zorgvuldig beoordelaar”) geen afbreuk doen
aan de in de vergunde of gemelde plannen vooropgestelde elementen op het vlak van gebruik,
maatverhoudingen en vlakverdelingen en karakter (materiaalkeuze, textuur, kleur en licht).
160. De Vlaamse Regering wordt ten slotte gemachtigd (artikel 93.12, tweede lid) om een
regeling uit te werken waarbij men tijdens de werken aan het college van burgemeester en
schepenen (of zijn gemachtigde) een gezaghebbend advies21 kan vragen omtrent het marginaal
karakter van bepaalde afwijkingen. Het college is immers het “validerend orgaan” dat zich
uiteindelijk over dat marginaal karakter zal moeten uitspreken, vooraleer het as built-attest in het
vergunningenregister kan worden ingeschreven.

Maar niet identiek. Bij de Waalse regeling was inz. niet voorzien in een validering door het college (of zijn
gemachtigde).
21 Het begrip “gezaghebbend” duidt er op dat het college bij een eventuele latere validering gebonden is door het
advies, in zoverre er zich na het afleveren van het attest geen nieuwe (rechts)feiten hebben voorgedaan.
20
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Nieuw artikel 93.13
161. Artikel 96, §4, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 omschrijft vandaag een
onweerlegbaar vermoeden van vergund zijn voor die constructies die dateren van vóór de
inwerkingtreding van de Stedenbouwwet ; het bestuur kan het vermoeden op geen enkele wijze
ontkrachten. Dat beginsel wordt overgenomen in §1.
Het huidige artikel 96, §4, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999 omschrijft een
weerlegbaar vermoeden van vergunning voor constructies die weliswaar zijn opgericht na de
inwerkingtreding van de Stedenbouwwet, maar vóór de allereerste, definitieve vaststelling van het
gewestplan waarbinnen ze zijn gelegen. Het wettelijke vermoeden kent één uitzondering, m.n. de
mogelijkheid in hoofde van de overheid om door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, aan te tonen dat de constructie in overtreding werd opgericht.
162.

Aan voornoemde bepalingen zijn drie algemene problemen verbonden.

Ten eerste. De huidige bepalingen van artikel 96, §4, van het decreet van 18 mei 1999 zijn
ondergebracht in het artikel over het vergunningenregister, waardoor zich in de praktijk vragen
voordoen omtrent het precieze toepassingsgebied van deze bepalingen.
Meer bepaald bestaan er argumentaties volgens dewelke de wettelijke vermoedens niet gelden
binnen het ruimtelijk handhavingsbeleid (contra : Cass., 13 december 2005, T.R.O.S. 2006, afl. 44,
347, concl. M. DE SWAEF, met noot W. RASSCHAERT en J. BELEYN).
Door een meer generieke bepaling, zoals in voorliggend ontwerpartikel geformuleerd, worden
dergelijke interpretaties vermeden.
Ten tweede. Het is noodzakelijk om te verduidelijken dat de vermoedens slechts kunnen worden
ingeroepen ten bate van “bestaande” constructies. Verdwenen constructies worden niet door de
vermoedens gedekt en kunnen aldus niet op basis van deze vermoedens worden heropgericht.
Ten derde. Een verduidelijking is ook nodig wat betreft latere (d.w.z. na 1962 of de invoering van
het eerste gewestplan) illegale aanpassingen aan vergund geachte constructies. Voorliggend
ontwerpartikel bepaalt zeer duidelijk dat dergelijke constructies – uiteraard – niet door de
vermoedens worden gedekt.
163. Het weerlegbaar vermoeden van vergunning loopt vandaag tot de allereerste definitieve
vaststelling van het gewestplan. Het is echter logisch het eindpunt van de periode van het
vermoeden te leggen op het ogenblik van de inwerkingtreding van het gewestplan. Artikel 10 jo. 13
van de Stedenbouwwet bepaalde dat het besluit houdende vaststelling van het gewestplan in
werking trad 15 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, en dat de
provinciegouverneur binnen die termijn het gewestplan opstuurde naar de betrokken gemeenten.
Pas dan kon de burger het gewestplan consulteren.
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164. De ratio legis van het weerlegbaar wettelijk vermoeden is gelegen in de terechte kritiek dat
de burger tussen de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962 en de definitieve
vaststelling van de gewestplannen, een vergunning kon verkrijgen zonder dat hierbij enige afweging
aan de hand van een bestemming kon worden gemaakt, nu niemand wist in welke zone zou worden
gebouwd.
Vaak zullen onregelmatigheden in deze periode te wijten zijn geweest aan een ondoorzichtig
juridisch imbroglio.
Daarenboven is het zo dat de betrokken onregelmatigheden, zeker na de inwerkingtreding van de
door dit ontwerpdecreet vooropgestelde verjaringsregelingen, verjaard zijn. In het kader van de
rechtszekerheid is het niet wenselijk dat omtrent dergelijke onregelmatigheden die niet beschouwd
worden als een grote hinderzaak, symbooldiscussies worden gevoerd. Aan de verjaring moet
daarom ook de vergunbaarheid gekoppeld worden, anders blijft de rechtsonzekerheid bestaan.
De weerlegging van het wettelijk vermoeden vandaag vormt sowieso vaak een bron van discussie ;
het aangehaalde bewijsmateriaal dateert gebeurlijk van na de definitieve vaststelling van het
gewestplan, wat bewijsmatig tot talrijke juridische problemen aanleiding geeft (P. FLAMEY, J.
BOSQUET en F. JUDO, Handhavings- en verjaringsdecreet. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw,
Brussel, Larcier, 2004, 35-36).
Inzonderheid kan gewezen worden op het feit dat processen-verbaal, dewelke veelal als
bewijsmiddel worden aangebracht, dienen te dateren van een tijdstip dat niet ver verwijderd kan
zijn van de voltooiing van de onregelmatig opgerichte constructie. Er kan hier gewezen worden op
de Cassatierechtspraak volgens dewelke laattijdig medegedeelde PV’s aangetast zijn door
nietigheid (Cass., AR 3392, 24 oktober 1989, Pas. 1990, I, 234).
Daarenboven werd de bijzondere bewijskracht van PV’s in ruimtelijke ordeningsaangelegenheden
slechts vastgelegd bij inwerkingtreding van het decreet van 21 november 2003 (hetwelk artikel 148
van het decreet van 18 mei 1999 heeft gewijzigd – inwerkingtreding op 8 februari 2004).
Een gelijkaardige conclusie geldt ten aanzien van andere bewijsmiddelen zoals bezwaarschriften of
klachten van omwonenden. Deze bewijsmiddelen kunnen immers, indien zij dateren van na het
verstrijken van de verjaringstermijn van een aflopend misdrijf, gefundeerd zijn op reglementering of
toestanden die de “overtreder” onmogelijk in redelijkheid kon voorzien bij de uitvoering van de
vergunningsplichtige handelingen.
Om die reden bepaalt §2 dat het weerlegbare vermoeden van vergunning slechts kan worden
weerlegd door middel van een (bij de Vlaamse overheid – i.e. het beleidsdomein RWO gearchiveerd) proces-verbaal of een niet-anoniem bezwaarschrift, dat opgesteld is binnen een
termijn van vijf jaar (i.e. de strafrechtelijke verjaringstermijn) na het optrekken of plaatsen van de
constructie.
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165. Binnen datzelfde denkkader wordt voorgesteld om te bepalen dat het weerlegbaar
vermoeden van vergunning niet meer kan worden weerlegd indien de constructie één jaar als
vergund geacht is opgenomen in het vergunningenregister22.
Een normaal zorgvuldige overheid is er immers toe gehouden om de vergunningstoestand van een
constructie terdege na te gaan, alvorens die constructie in het vergunningenregister wordt
opgenomen.
Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel vereist in dat licht dat de inschrijving als “vergund
geacht” aldus na een redelijke termijn van één jaar onaantastbaar wordt.
Verwezen moet worden naar volgende passus uit de rechtsleer :
“Vermits het Arbitragehof het grondbeginsel van de rechtszekerheid, zij het uiteraard in
combinatie met de constitutionele regels waaraan het wettelijk vermag te toetsen, in zijn toetsing
betrekt, moet worden aangenomen dat het om een even grondwettelijke regel gaat als het uit
artikel 159 G.W. stammend legaliteitsbeginsel” (A. en S. LUST, “Perpetua ad excipiendum?
Legaliteit ten allen prijze”, in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS, Milieu- en
Milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, 566).
Diezelfde auteurs bepleiten een “passend evenwicht” tussen de superioriteit van de wet en het
beginsel van de rechtszekerheid.
Voormelde maatregel streeft dat “passend evenwicht” na.
166. Eén en ander impliceert dat de beslissing tot (niet-)registratie (als vergund geacht) van een
constructie waarop een vermoeden rust, rechtenscheppend kan zijn. Om die reden wordt via
voorliggend ontwerpdecreet het principe ingeschreven dat de beslissing tot (weigering van)
registratie van een constructie als “vergund geacht” moet worden gemotiveerd (134bis.1), en wel als
volgt23 :
-

wat betreft het onweerlegbaar vermoeden
o De vaststelling van de aanwezigheid van een geldig bewijs dat de bestaande
constructie vóór 22 april 1962 gebouwd werd, en de omschrijving van de aard van
dat bewijs, geldt als motivering voor de beslissing tot opname als “vergund geacht”.
o De vaststelling van het feit dat de constructie niet meer bestaat, van de afwezigheid
van enig bewijsmiddel, of van het feit dat het voorhanden zijnde bewijsmiddel
aangetast is door uitdrukkelijk aangegeven onregelmatigheden, geldt als motivering
voor de weigering tot opname als “vergund geacht”.

-

wat betreft het weerlegbaar vermoeden
o De vaststelling van het feit dat bij de Vlaamse overheid geen geldig tegenbewijs
bekend is, geldt als motivering voor een opname als “vergund geacht”.
o De vaststelling dat bij de Vlaamse overheid een geldig tegenbewijs bekend is, en de
omschrijving van de aard daarvan, geldt als motivering voor de weigering tot
opname als “vergund geacht”.

Tevens wordt gesteld dat een weigering tot opname als “vergund geacht” bij gewone brief moet
worden gemeld aan de eigenaar.

Dit beginsel wordt via dit ontwerpdecreet ingeschreven in artikel 134bis.1 van het decreet van 18 mei 1999.
Algemeen wordt aangenomen dat de deelstaten de formele motiveringsplicht kunnen aanvullen, verbijzonderen of
versterken in de materies waarvoor zij bevoegd zijn (Adv. R.v.St., Afd. Wg., Parl. St., Senaat, BZ 1988, 215-2, 12).

22
23
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In het kader van voormelde motivering dient de gemeente bij de Vlaamse overheid na te gaan of
aldaar een proces-verbaal of een bezwaarschrift voorhanden is. Gelet op het feit dat het gaat om
oude dossiers (vaak van voor de fusie-operatie van gemeenten) mag immers worden verondersteld
dat de gemeentelijke archieven ter zake minder accuraat zijn. Het is aangewezen dat de Vlaamse
overheid daartoe een centraal meldpunt organiseert, dat op een gecoördineerde manier de
informatie bij het Agentschap RO-Vlaanderen en het Agentschap Inspectie RWO kan vergaren.
Verkavelingsvergunningsplicht
Nieuwe artikelen 94 t.e.m. 94.3
167. De bepalingen inzake de verkavelingsvergunning komen in grote lijnen overeen met de
bestaande bepalingen van het decreet van 18 mei 1999. Een aantal formuleringen werd ingekort
omwille van het feit dat het begrip “verkavelen” voortaan wordt gedefinieerd via het nieuw
voorgestelde artikel 92.
De nieuwe elementen worden hieronder toegelicht.
168. Vooreerst worden “facultatieve verkavelingen” (thans enkel voor de bouw of aanleg van
industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen) steeds mogelijk
(artikel 94, §1, tweede lid).
169. Het nieuwe artikel 94, §2, biedt een juridische grondslag voor de reglementaire voorschriften
die in verkavelingsvergunningen zijn vervat. Aangezien de gemeenten bij het verlenen van
vergunningen niet (steeds) louter een taak van gemeentelijk belang vervullen, maar ook
ingeschakeld zijn in het zgn. “medebewind” (doordat bij het toetsen van een aanvraag rekening
wordt gehouden met hogere, eventueel sectorale regelgeving), dringt zo’n rechtsgrond zich op.
Deze reglementaire bepalingen zijn in tegenstelling tot de overige gedeelten van de
verkavelingsvergunning niet onderhevig aan de formele motiveringsplicht, die slechts op individuele
bestuurshandelingen van toepassing is. Uiteraard zullen de reglementaire bepalingen steeds op
voldoende wijze over een “materiële” motivering dienen te beschikken, hetgeen kan blijken uit het
administratief dossier.
170. De libellering van het nieuwe artikel 94.1 houdt zeer duidelijk in dat kavels uit een vergunde
verkaveling of verkavelingsfase kunnen worden vervreemd als de vergunninghouder deels de lasten
zelf heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven. Men kan de uitvoering van de
lasten c.q. het geven van de nodige waarborgen aldus perfect combineren.
Voor “grote” verkavelingen bepaalt artikel 130 van het decreet van 18 mei 1999 vandaag dat een
kavel slechts kan worden vervreemd eens het schepencollege een PV heeft vastgesteld blijkens
hetwelk de onmiddellijk uit te voeren werken en lasten effectief zijn uitgevoerd. Voor “grote”
verkavelingen is een financiële zekerheid voor het uitvoeren van de lasten vandaag dus niet
voldoende.
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De rechtsleer schrijft echter :
“Deze regeling is echter thans niet meer zeker. Het decreet van 21 november 2003 heeft artikel
130, §1, al. 1 en 2 DRO immers op enkele punten gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat het
verval van “grote” verkavelingen opnieuw kan worden tegengehouden door het stellen van een
afdoende financiële zekerheid. Die wijziging lijkt echter niet te zijn doorgetrokken tot de
realisatie van de verkavelingsvergunning. Artikel 130, §1, al. 2, eerste zin, stelt nog steeds
enkel dat tot op het ogenblik dat de lasten die onmiddellijk moeten worden uitgevoerd, zijn
uitgevoerd, realisatie van de verkavelingsvergunning niet mogelijk is en voegt daar niet de
hypothese aan toe dat een afdoende financiële zekerheid is gesteld. In de tweede zin van deze
alinea wordt thans echter wel gesteld dat het college van burgemeester en schepenen bij procesverbaal vaststelt dat de werken en lasten zijn uitgevoerd of de afdoende financiële waarborgen
zijn verschaft, wat doet vermoeden dat het feit dat die financiële waarborgen in de eerste zin
niet worden vermeld, rust op een vergetelheid van de decreetgever” (S. LUST, D. LINDEMANS en
Y. LOIX, “Vergunningen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek ruimtelijke
ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 602).
Eén en ander wordt thans rechtgezet :
-

het verval van “grote” verkavelingen kan worden tegengehouden eens voor de onmiddellijk
uit te voeren lasten een zekerheid is gesteld of indien deze lasten zijn gerealiseerd (zie het
nieuw voorgestelde artikel 117, §2) ;
kavels kunnen worden vervreemd eens alle lasten zijn uitgevoerd of gewaarborgd, met dien
verstande dat, indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de
verschillende (geografische of temporele) fasen van het project, de uitvoering of borging
van de lasten wordt nagegaan op het niveau van elke fase afzonderlijk (artikel 94.1, §2).

Wel moet worden opgemerkt dat het feit dat kavels kunnen worden verkocht zodra de financiële
waarborg is gestort en het attest is opgemaakt, niet betekent dat ook stedenbouwkundige
vergunningen voor woningbouw kunnen worden afgegeven. Het afgeven van die vergunningen is
immers gekoppeld aan de ligging aan een voldoende uitgeruste weg. Kopers van dergelijke kavels
moeten dus weten dat ze niet onmiddellijk hun bouwplannen zullen kunnen realiseren en kunnen best
met de verkoper-verkavelaar contractueel duidelijke regels over de timing van de wegenwerken
vastleggen. Het is aangewezen dat de overheid de nodige maatregelen treft om dergelijke
informatie te laten doorstromen naar (kandidaat-)kopers en naar de instrumenterende ambtenaar.
171. Ten gevolge van het ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid, waar een aparte
en specifieke regeling is uitgewerkt voor de overdracht van sociale woongelegenheden binnen een
privaat project aan of middels een sociale woonorganisatie, wordt bepaald dat het
verkavelingsattest niet vereist is voor deze specifieke overdrachten aan of middels deze sociale
woonorganisaties (doch wel nog voor de rest van het private project) (artikel 94.1, §3). Deze
uitzonderingsregeling kan worden gemotiveerd vanuit de diverse waarborgen die in het
ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid ontwikkeld zijn ter zake van de creatie van het
sociaal aanbod binnen het ruimer woonproject ; inzonderheid is voorzien in een opvolging en
attestering door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
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172. De verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor de wegenaanleg,
reliëfwijzigingen, het slopen, het ontbossen (in dat geval moet wel artikel 90bis van het Bosdecreet
worden gerespecteerd, inzonderheid de daarin opgenomen compensatieregeling), … (Uiteraard
geldt daarbij de voorwaarde dat het aanvraagdossier voor de verkavelingsvergunning tevens
voldoet aan de ontvankelijheids- en volledigheidseisen in het kader van de stedenbouwkundige
vergunningsplicht.)
Er wordt verduidelijkt (artikel 94.2, §1) dat deze regeling niet geldt in het uitzonderlijke geval
waarin deze handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, onderworpen zijn aan de
milieuvergunningsplicht of aan de meldingsplicht van het Milieuvergunningendecreet. Immers, de zgn.
“koppeling” tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning (of melding) geldt niet
ten aanzien van de verkavelingsvergunning.
173. Het nieuw voorgestelde artikel 94.2, §2, wil een antwoord bieden op de complexiteit van de
toepassing van het bestaande artikel 133 van het decreet van 18 mei 1999.
Dat artikel 133 betreft volgende problematiek.
Een verkavelingsaanvraag kan de aanleg van nieuwe verkeerswegen omvatten of voor bestaande
gemeentelijke verkeerswegen het tracé wijzigen, de wegen verbreden of ze zelfs opheffen. Als het
college van burgemeester en schepenen denkt de aangevraagde verkaveling te kunnen vergunnen,
moet het eerst de gemeenteraad een besluit laten nemen over de wegen. De beslissingtermijn wordt
hierdoor niet verlengd.
Als er beroep ingesteld wordt tegen de verkavelingsvergunning terwijl de gemeenteraad over de
wegen geen beslissing moest nemen of zich van een beslissing daarover onthouden heeft, worden in
de beroepsprocedure de volgende stappen ingelast :
-

de gouverneur roept op verzoek van de deputatie de gemeenteraad samen ;
de gemeenteraad moet binnen de 60 kalenderdagen over de wegen een besluit nemen en
dit meedelen aan de gouverneur.

Toch stelt men vast dat sommige gemeenteraden het uitbrengen van een beslissing over de zaak der
wegen blijven uitstellen. Het is daarenboven weinig verdedigbaar om in geval van stilzitten van een
gemeentelijk orgaan taken op te dragen aan bovengemeentelijke organen. Zulks kan leiden tot het
afstoten van eigen verantwoordelijkheden. Daarom wordt thans uitdrukkelijk bepaald dat de
gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de zaak van de wegen geacht ongunstig te zijn
(een impliciete goedkeuring zou op gespannen voet staan met de prudentie die in ruimtelijke
aangelegenheden sensu lato aan de dag moet worden gelegd).
174. Een verkavelingsvergunning kan worden herzien of vernietigd, ten eerste via een bijzonder
plan van aanleg of middels een ruimtelijk uitvoeringsplan (zie vandaag resp. artikel 41, §5, van het
Coördinatiedecreet van 22 oktober 1996 en artikel 132, §4, §5 en §6, van het decreet van 18 mei
1999).
A contrario wordt hier uiteraard uit afgeleid dat stedenbouwkundige voorschriften in ruime zin geen
afbreuk kunnen doen aan vigerende verkavelingsvergunningen, ook al bekleden deze bepalingen
een hogere plaats in de normenhiërarchie.
Dit principe wordt verwoord in het nieuwe artikel 94.3.
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Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen
Nieuwe artikelen 95 t.e.m. 95.1
175. Artikel 105 van het decreet van 18 mei 1999 stipuleert vandaag – in navolging van de
Stedenbouwwet – dat aan een vergunning lasten en voorwaarden kunnen worden gekoppeld ; de
lasten ressorteren onder het regime van artikel 105, §1 ; de voorwaarden vallen onder de
bepalingen van artikel 105, §2.
De rechtsleer heeft een goede omschrijving gegeven van het onderscheid tussen lasten en
voorwaarden, dewelke door de stellers van voorliggend ontwerpdecreet wordt bijgetreden :
“De vergunningverlenende overheid kan een voorwaarde opleggen indien zij van mening is dat
het aangevraagde project op zich niet voor vergunning in aanmerking komt, maar wel indien
bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Voorwaarden worden dus opgelegd om het
aangevraagde project in aanmerking te laten komen voor vergunning. Door het opleggen van
een voorwaarde geeft de vergunningverlenende overheid te kennen dat zonder deze
voorwaarde het aangevraagde niet vergunbaar is.
(…)
Een last is een verplichting die aan de aanvrager wordt opgelegd, bijkomend aan de
verplichting om de vergunning en haar voorwaarden na te leven. Het opleggen van deze
verplichting vindt haar oorsprong niet in de bekommernis van de overheid om het aangevraagde
vanuit het beoordelingskader van de vergunningplicht aanvaardbaar te maken, noch uit de
bekommernis om de aanvraag conform te maken aan de wettelijke of reglementaire bepalingen,
maar louter in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die vergunning haalt, en
in de bijkomende beleidstaken die de vergunningverlenende overheid door de uitvoering van de
vergunning op zich dient te nemen.” (F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen”, T.R.O.S. 2003, afl. 29, 45).
Voorliggende bepalingen, vervat in de voorgestelde artikelen 95 en 95.1, willen enkele juridische
verduidelijkingen aanbrengen inzake het regime van de lasten en voorwaarden. Deze
verduidelijkingen worden aangevuld met een nieuwe lastenregeling die gekaderd kan worden
binnen het ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid.
Inzake voorwaarden
176. De huidige bepaling inzake voorwaarden beperkt zich tot het volgende :
“De vergunningverlenende overheid kan voorwaarden opleggen in het kader van het verlenen
van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.”.
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177. Omtrent de invulling van deze voorwaarden is een vast contentieux gegroeid, waarvan de
essentialia omwille van de legistieke transparantie decretaal worden verankerd.
Er wordt met name verduidelijkt dat voorwaarden voldoende precies dienen te zijn en verwezenlijkt
kunnen worden door enig toedoen van de aanvrager :
a) Voorwaarden mogen niet zo geformuleerd zijn dat zij de aanvrager van de vergunning
toelaten de aanvraag naar goeddunken aan te passen, en kunnen geen beoordelingsruimte
laten aan de begunstigde van de vergunning. Zij mogen ook aan de overheid geen
beoordelingsruimte laten.
b) In het arrest CARRIERES R. CHARTIER ET FILS heeft de Raad van State erop gewezen dat aan
de voorwaarden die worden opgelegd in het kader van een vergunning voor het exploiteren
van een terril (nr. 16.969, 11 april 1975), moet kunnen worden voldaan door de enkele wil
van de exploitant zelf. In casu had de vergunningverlenende overheid als voorwaarde
opgelegd bepaalde installaties te verplaatsen naar een terrein dat eigendom was van een
derde.
Dit zeer strenge standpunt wordt hier een stuk gemilderd, zij het dat een algemeen principe
wordt ingeschreven conform hetwelk de aanvrager minstens zelf stappen moet kunnen
ondernemen om de voorwaarde te verwezenlijken ; het vervullen van de voorwaarde mag
niet volledig aan de wil van “derden” overgelaten worden.
178.

Sommige voorwaarden worden krachtens de wet of het decreet zelf opgelegd.

Zo moet de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing krachtens artikel
90bis van het Bosdecreet een compensatievoorstel voegen bij zijn aanvraag tot het verkrijgen van
deze vergunning. Het compensatievoorstel moet worden beoordeeld door het Bosbeheer, dat het
voorstel kan aanpassen.
Inzake lasten
179. Op algemene wijze wordt verduidelijkt dat lasten in verhouding dienen te zijn tot de te
ontwikkelen projecten. Die evenredigheid moet worden bekeken vanuit het oogpunt van het
voordeel van de begunstigde van de vergunning, maar ook vanuit het oogpunt van de last die de
vergunning voor de overheid meebrengt.
Ook hier wordt geëxpliciteerd dat lasten slechts kunnen worden opgelegd indien de aanvrager een
aantal démarches kan ondernemen om deze lasten uit te voeren. De uitvoerbaarheid van de lasten
mag dus niet louter in handen liggen van derden.
Uiteraard kunnen lasten ook betrekking hebben op de verwezenlijking van een evenwichtige mix
van kavel- en woningtypes, om een sociale vermenging te bewerkstelligen.
180. Daar een last geen deel uitmaakt van de vergunning, is het niet uitvoeren van een last niet
strafbaar. De uitvoering van de last kan ook niet bij wege van herstelmaatregel bij een
stedenbouwmisdrijf worden gelegd.
Omdat lasten (inz. wegeniswerken) evenwel essentieel zijn voor de verwezenlijking van de
vergunning, wordt voorzien in een stelsel van bestuursdwang naar Nederlands model (cfr. Afdeling
5.3 van de Nederlandse Algemene Wet Bestuursrecht). In het geval de lasten niet tijdig worden
uitgevoerd. De overheid kan, na aanmaning, de lasten zelf uitvoeren (of een particulier daarmee
belasten), op kosten van de schuldenaar van de last (in dat geval zal uiteraard eerst de gestelde
financiële waarborg worden aangesproken).
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181. Het ontwerpdecreet “grond- en pandenbeleid” voorziet in bepaalde mogelijkheden om aan
(verkavelings)vergunningen een (sociale) last te verbinden met het oog op de verwezenlijking van
een sociaal woonaanbod (via verkavelingsvergunningen) respectievelijk een bescheiden
woonaanbod (via verkavelingsvergunningen c.q. stedenbouwkundige vergunningen). Artikel 95.1, §1,
vierde lid, verwijst dan ook naar die bepalingen in het ontwerpdecreet betreffende het grond- en
pandenbeleid.
De techniek van voornoemde specifieke lasten wordt verantwoord vanuit :
-

-

-

de vaste wil om ook private ontwikkelaars toe te laten om betaalbare woningen
(bescheiden en sociaal woonaanbod) te creëren, evenwel binnen een door de overheid
aangestuurd kader dat zowel de kwaliteit als de goede geografische inplanting van dat
aanbod wenst te vrijwaren
het feit dat het belangrijke voordeel dat door de verkavelingsvergunning verkregen wordt,
door middel van een last gecompenseerd kan worden, binnen het generieke kader van het
evenredigheidsbeginsel (cfr. nieuw artikel 95.1, §2) door inspanningen die het
grondwettelijke recht op behoorlijke huisvesting operationaliseren
het feit dat de lasten in de Belgische en buitenlandse rechtspraktijk reeds aangewend
worden om sociale en woongebonden doelstellingen te realiseren ; zo is het vaste praktijk in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de aanvrager van een vergunning voor de bouw
van kantoorgebouwen, elders woningen dient te realiseren.

Deze specifieke lasten vallen niet onder het bovenvermelde systeem van bestuursdwang, gelet op
de bijzondere regelingen en waarborgen als vervat in dit decreet (vervalregeling van de nieuw
voorgestelde artikelen 116.1, §2, en 117, §3, van het decreet van 18 mei 1999) en in het
ontwerpdecreet betreffende het grond- en pandenbeleid (financiële waarborgregeling en
attestering door de VMSW voor wat betreft de uitvoering van sociale lasten in natura,
aankooprechten bij niet-tijdige oplevering van het bescheiden woonaanbod, etc.).
Nieuw artikel 96
182. Verkavelingsvergunningen kunnen worden gefaseerd. Dat bestaande principe wordt nu ook
uitgebreid naar stedenbouwkundige vergunningen.
Dat betekent dat de vervaltermijnen bij gefaseerde (grote) bouwprojecten gerekend worden vanaf
het begin van elke fase, i.p.v. vanaf de datum waarop de vergunning wordt afgeleverd.
Het is daarom cruciaal dat de aanvangsdatum van elke fase uitdrukkelijk in de vergunning vermeld
wordt.
Nieuwe artikelen 97 en 97.1
183. Vergunningen worden verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken
burgerlijke rechten.
Op dat principe bestaat vandaag één uitzondering, m.n. artikel 133, §2, van het decreet van 18
mei 1999 (= verkavelingsvergunning doet conventionele erfdienstbaarheden en andere
overeenkomsten over het grondgebruik teniet24). Dat principe wordt thans opgenomen in artikel 97,
§2.

Eén en ander doet geen afbreuk aan het recht van de houders van de rechten die voortvloeien uit die contractuele
erfdienstbaarheden of overeenkomsten om ten laste van de aanvrager schadeloosstelling te vragen.

24
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184. Een stedenbouwkundige vergunning is “grondgebonden” ; het feit dat een vergunning aan
een bepaalde persoon wordt verleend, verhindert niet dat de vergunde constructie naderhand aan
anderen wordt overgedragen.
Er wordt evenwel verduidelijkt dat bij overdracht van een verkavelingsvergunning waaraan lasten
zijn verbonden, de overdrager gehouden blijft jegens de overheid, wat de uitvoering van de lasten
betreft. De overheid kan evenwel met de overdracht instemmen, waarbij de overnemer de
schuldenaar van de overheid wordt.
Bij verkavelingsprojecten worden de lasten immers inzonderheid opgelegd vanuit een bepaalde
inschatting van de kredietwaardigheid, de organisatorische draagkracht, … van de verkavelaar.
Indien er een nieuwe ontwikkelaar in de plaats treedt van de initiële verkavelaar, dient de overheid
een inschatting te kunnen maken van de nieuwe verkavelaar.
Nieuw artikel 98
185. In de regel moet een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
voorafgaandelijk aangevraagd en verkregen worden, voordat de werken worden aangevat.
Op dit beginsel wordt uitzondering gemaakt door middel van de mogelijkheid om een
regularisatievergunning aan te vragen, waarbij de vergunning a posteriori wordt verleend.
Het begrip “regularisatievergunning” wordt echter niet in het huidige decreet van 18 mei 1999
gedefinieerd ; sinds het decreet van 8 maart 2002 wordt de term regularisatie zelfs niet meer
gehanteerd (in artikel 158 van het decreet van 18 mei 1999).
Het verkrijgen van dergelijke vergunning beveiligt de aanvrager tegen strafrechtelijke vervolging
wegens het instandhouden van illegitieme constructies en tegen herstelmaatregelen (R.v.St., nr.
18.213, 1 april 1977 ; R.v.St., nr. 26.321, 27 maart 1986 en Rb. Gent, 9 januari 2001, T.M.R.
2002, 174).
De regularisatievergunning wordt in beginsel afgeleverd conform de regelen die gelden voor
gewone vergunningsaanvragen.
Er bestaat vandaag wel enige discussie over de vraag welke reglementering de
vergunningverlenende overheid dient toe te passen bij het beoordelen van een
regularisatieaanvraag, indien deze reglementering gewijzigd werd sedert het uitvoeren van de
werken : moet de overheid de actuele regels toepassen, of moet zij integendeel die bepalingen
implementeren die bestonden ten tijde van de uitvoering van de werken (zie S. LUST,
“Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen”, in B. HUBEAU (ed.), De recente
evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (1998-2002), Brugge, Die Keure,
2002, 127- 129, vs. S. WYCKAERT, “De bestuurlijke regularisatie van de gevolgen van een
overtreding ingevolge bemiddeling en overleg” in D. LINDEMANS (ed.), Gedogen en bemiddelen in
het bestuursrecht, Brugge, Die Keure, 2003, 249-252).
Voorliggend ontwerpdecreet stelt zich op het standpunt dat de actuele stedenbouwkundige
voorschriften en sectorale regelen als uitgangspunt worden genomen.
Het is uiteraard onaanvaardbaar dat een terugkeer naar de tijd van de inbreuk zou wettigen wat
ten gevolgen van een wijziging van de reglementering niet meer toelaatbaar is.
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186. Inzake de verhouding tussen de regularisatievergunning en een afbraakvonnis of een vonnis
dat een andere herstelmaatregel beveelt, dient P. VANSANT te worden geciteerd :
“Het vonnis waarin wordt vastgesteld dat een bouwmisdrijf werd gepleegd en dat het
noodzakelijk is de gevolgen van het bouwmisdrijf te doen ophouden, wordt door de afgifte van
een regularisatievergunning (…) niet tegengesproken, wel integendeel. Net zoals het rechterlijk
bevel tot herstel, is een regularisatievergunning gericht op het beëindigen van de
wederrechtelijke situatie die door het misdrijf is ontstaan. Enkel de door de rechter bepaalde
manier waarop aan deze wederrechtelijke toestand een einde moet worden gesteld, verliest door
de afgifte van een regularisatievergunning haar betekenis. Net zoals de rechter (steeds en enkel)
rekening moet houden met het op de ogenblik van zijn uitspraak afgeleverde vergunningen, zal
de uitvoerende overheid (steeds en enkel) rekening moeten houden met de op het ogenblik van
de (voorgenomen) uitvoering afgeleverde vergunningen.
De verplichting om rekening te houden met de ondertussen verleende vergunning, betekent
overigens niet dat door het enkele feit dat deze vergunning is afgeleverd, de onwettige toestand
niet meer bestaat, en de herstelvordering of de opgelegde herstelmaatregel zonder voorwerp
wordt : het betekent wel dat de rechter moet nagaan of het herstel nog moet worden bevolen /
de titel zijn actualiteit behoudt, en in welke mate.
Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de afgeleverde vergunning, in
voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is uitgevoerd, moet het
gevorderde herstel worden bevolen / blijft het bevolen herstel actueel” (“Handhaving en
regularisatieaanvraag”, in G. VAN HOORICK, P. VANSANT en F. VAN ACKER,
Handhavingszakboekje Ruimtelijke Ordening 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 277-278).
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Hoofdstuk III. Beoordelingsgronden
Algemene bepaling
Nieuwe artikelen 99 t.e.m. 99.3
187. Het huidige decretale kader stelt nergens expliciet welke de beoordelingscriteria zijn voor
het verlenen van een vergunning.
Uit het huidige artikel 132, §6, van het decreet van 18 mei 1999 kan worden afgeleid dat de
“goede ruimtelijke ordening” wel meespeelt als element, maar zulks wordt niet echt duidelijk gesteld.
Het nieuw voorgestelde artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat een vergunning
moet worden geweigerd, indien het aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige
bepalingen of verkavelingsvoorschriften (tenzij daarvan binnen de bestaande mogelijkheden is
afgeweken) en/of met de goede ruimtelijke ordening (dit laatste, het dient uitdrukkelijk gesteld, ook
wanneer het gaat om zonevreemde constructies die zich kunnen beroepen op de verder behandelde
basisrechten). Ook de decretale beoordelingselementen (zie verder) kunnen aanleiding geven tot
weigering. Tevens wordt de weigeringsgrond ex artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid expliciet vermeld. Tot slot dient de vergunning te worden
geweigerd wanneer de aanvraag onverenigbaar is met de geldende verhoudingen en percentages
betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod – cfr. het zogenaamde
decreet grond- en pandenbeleid.
188. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met
inachtneming van volgende beginselen.
De aanvraag wordt vooreerst, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de
mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen,
cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten25, gezondheid, gebruiksgenot
en veiligheid in het algemeen.
Bij de beoordeling van die laatste aandachtspunten wordt in het bijzonder rekening gehouden met
artikel 4 van het decreet van 18 mei 1999 (omschrijving van het begrip “duurzame ruimtelijke
ordening”). Het Grondwettelijk Hof verbindt inderdaad artikel 4, ook al verwijst de formulering
eerder naar de planologie, met de beoordeling van de plaatselijke aanleg die bij het onderzoek
van een vergunningsaanvraag moet worden doorgevoerd (Grondwettelijk Hof, nr. 57/2003, 14 mei
2003). Bij gebrek aan concrete stedenbouwkundige voorschriften, moet het aangevraagde
beoordeeld worden in het licht van de in artikel 4 opgenomen algemene doelstellingen van de
ruimtelijke ordening.
Rekening houdend met sommige adviezen over de ontwerpdecreetgeving, waarin gevreesd wordt
dat de decretale elementen stelselmatig allemaal zullen moeten worden beoordeeld, dient klaar en
duidelijk te worden gesteld dat deze aandachtspunten slechts “voor zover noodzakelijk of relevant”
in rekening moeten worden gebracht, d.w.z. als er een “wettelijke” (in ruime zin) verplichting of een
klare aanleiding is om deze punten in rekening te brengen.

25 Hier zullen de ruimtelijk relevante conclusies van het desgevallend op te maken milieueffectrapport een belangrijke
rol spelen.
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Ten tweede. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het
aangevraagde in het licht van de “goede ruimtelijke ordening” rekening met de in de omgeving
bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de
in ten eerste vermelde aandachtspunten in rekening brengen. In dat verband zal wel rekening
worden gehouden met de Raad van State-rechtspraak volgens dewelke de overheid die een
bepaalde stedenbouwkundige politiek voert, bvb. om de collectieve voorzieningen opnieuw in de
steden en gemeenten te concentreren, die politiek bekend moet maken en in concreto moet
onderzoeken of een bepaald project daaraan beantwoordt (R.v.St., nr. 74.636, 25 juni 1998).
In dit kader moet tevens worden gewezen op het volgende. Het is geweten dat structuurplannen de
bestuurden niet rechtstreeks binden (artikel 19, §6, van het decreet van 18 mei 1999) ; zij vormen
geen beoordelingsgrond voor vergunningen. Rechtsleer stelt daaromtrent het volgende :
“Het is heel duidelijk dat de ruimtelijke structuurplannen geen plaats hebben binnen het
legaliteitsluik van de beoordeling van een vergunningsaanvraag. (…)
Maar het opportuniteitsluik behoudt zijn plaats. De vraag daarbij is niet: heeft dit of dat aspect
van “goede ruimtelijke ordening” dat daarin aan bod komt, een relatie met het ruimtelijk
structuurplan, maar wel: is dit of dat aspect van “goede ruimtelijke ordening”, in aanvulling op
het legaliteitsluik, een afdoende motief voor de beslissing over de vergunning? Of dat element
dan kan gerelateerd worden aan een passage uit het ruimtelijk structuurplan of niet doet niet
terzake. Met andere woorden: een motief van “goede ruimtelijke ordening” dat volledig is
uitgewerkt, op zichzelf kan staan en de opportuniteits-“marge” niet overschrijdt (in verhouding
staat tot het legaliteitsluik), moet niet geweerd worden omdat er één of andere relatie is met wat
in een ruimtelijk structuurplan staat neergeschreven. Er anders over oordelen is de deur
openzetten voor een heksenjacht op motieven van goede ruimtelijke ordening die in het verleden
volkomen legitiem zijn aangewend in het vergunningenbeleid” (W. VANDEVYVERE, “Is het
bindend karakter van onderdelen van ruimtelijke structuurplannen problematisch in het kader
van de relatie tussen die plannen en het vergunningenbeleid?”, noot onder R.v.St., nr. 82.754,
30 september 1999, T.R.O.S. 2000/14, 28-29).
Deze stelling wordt thans overgenomen, in het licht van het voorgestelde artikel. Daarbij moet ook
worden gewezen op de rechtspraak die stelt dat, wanneer de overheid een bepaalde
stedenbouwkundige politiek voert, bvb. om de collectieve voorzieningen opnieuw in de steden en
gemeenten te concentreren, zij die politiek bekend moet maken en in concreto kan onderzoeken of
een bepaald project daaraan beantwoordt (R.v.St., nr. 74.636, 25 juni 1998). Hoe kan die
“politiek” beter neergelegd worden dan in een structuurplan? Het zou absurd zijn om te aanvaarden
dat een overheid in het kader van de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening kan verwijzen
naar een “informeel” “masterplan”, maar niet naar een formeel structuurplan.
Deze overwegingen schuilen aldus zeer zeker achter de verwijzing, in de decreettekst, naar de
“beleidsmatig gewenste ontwikkelingen”.
Ten derde. Wanneer er een ruimtelijk ordeningsplan of een verkavelingsvergunning bestaat, worden
de principes van een goede ruimtelijke ordening geacht in dat plan of die vergunning te zijn
aangegeven, uiteraard voor zover dat plan of die vergunning de in §2, 1°, vermelde
aandachtspunten behandelt en regelt. Zo kunnen projecten die uitzonderlijke hinder kunnen
veroorzaken voor de omgeving, zoals de uitbreiding van een belangrijk voetbalstadion, zich niet
beroepen op het feit dat zij het eerst ter plaatse waren gevestigd, wanneer er inmiddels een
bewoonde omgeving tot stand is gekomen en van het BPA wordt afgeweken (R.v.St., nr. 73.956, 28
mei 1998). Het BPA heeft in dat geval immers geen betrekking (meer) op het aandachtspunt
“hinderaspecten”.
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Uiteraard mag ook niet op geldige wijze van het plan zijn afgeweken. Planvoorschriften waarop
bvb. op grond van de regeling inzake zonevreemde constructies rechtsgeldig is afgeweken, kunnen
niet “vermomd als onderdelen van de goede ruimtelijke ordening” worden ingeroepen om het
aangevraagde te weigeren. Uiteraard blijft (zeker) ook voor zonevreemde constructies de normale
toetsing middels de onder “vooreerst” aangehaalde aandachtspunten en criteria van kracht.
189. De Vlaamse Regering kan, thematisch of gebiedsspecifiek, integrale ruimtelijke voorwaarden
bepalen, ter beoordeling van de inpassing van welbepaalde handelingstypes, of van handelingen in
specifieke gebieden, in een goede ruimtelijke ordening, onverminderd strengere planologische
voorschriften of verkavelingsvoorschriften.
Met deze bepaling wordt een basis geboden voor de overenting van de systematiek van de
“integrale milieuvoorwaarden” naar de ruimtelijke ordening26. Omtrent de gronden waarop een
keuze kan worden gemaakt tussen een “vergunningenmodel” en een “integrale voorwaarden-model”
kan worden verwezen naar het Nederlandse doctoraatsonderzoek van P. HOUWELING (Van
vergunning naar algemene regel, Den Haag, Boom, 2006). Dat standaardwerk besluit met een
algemeen toepasbaar keuzemodel, dat ook in het ruimtelijkeordeningsrecht kan worden
aangewend.
190. Het aangevraagde moet getoetst worden aan de normen inzake een sociaal of bescheiden
woonaanbod, vastgelegd bij of krachtens het ontwerpdecreet-“grond- en pandenbeleid”.
Meest relevant daarbij is de norm die er, grofweg gesteld, op neerkomt dat de 25% van de
totaliteit van de onbebouwde gronden in woongebied en de onbebouwde kavels van (semi)publieke
rechtspersonen (binnen een gemeente of een intergemeentelijk verband), gerealiseerd moet worden
met het oog op de uitbouw van een sociaal woonaanbod. Daaromtrent dient een (inter)gemeentelijk
actieprogramma te worden opgesteld.
Bij de toetsing van een vergunningsaanvraag (uitgaande van een (semi-)publieke actor) moet met
andere woorden worden bekeken of dat actieprogramma niet in het gedrang komt ; dat is de
betekenis van artikel 99, §3.
191. Het nieuw voorgestelde artikel 99.1 herneemt de bestaande regel dat de vergunning kan
worden geweigerd als de aanvraag onverenigbaar is met een voorlopig vastgesteld ontwerp van
ruimtelijk uitvoeringsplan.
192. Waar het nieuw voorgestelde artikel 99 bepaalt welke elementen verplicht tot een
weigeringsbeslissing leiden, geeft artikel 99.2 aan dat een vergunning tevens principieel wordt
geweigerd als uit de ingewonnen adviezen of uit het aanvraagdossier blijkt dat het aangevraagde
strijdig is met direct werkende normen binnen andere sectoren dan de ruimtelijke ordening. Het
begrip “normen” dekt zowel supranationale, wetskrachtige, reglementaire als beschikkende
bepalingen. Het begrip sluit dus bvb. ook individuele beschermingsbesluiten ten aanzien van
beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten27 in.

26 Art. 5.1.1, van het decreet van 5 april 1995 “houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”, zoals ingevoegd
bij decreet van 6 februari 2004 ; een eerste uitvoering van dit artikel vormt het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 “tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter invoeging van integrale voorwaarden voor
standaardgarages en -carrosseriebedrijven en standaardhoutbewerkingsbedrijven”.
27 Gesteld overigens dat men aan deze beschermingsbesluiten enkel beschikkende en geen verordenende kracht zou
toedichten. Zoals geweten bestaan er ter zake verschillende strekkingen. De Raad van State heeft bevestigd dat
beschermingsbesluiten een individueel karakter hebben en geen normatieve waarde (R.v.St., nr. 85.897, 23 februari
2000 en nr. 133.395, 30 juni 2004, www.raadvst-consetat.be). Sommige auteurs stellen dat deze rechtspraak ingaat
tegen bepalingen van het monumentendecreet van 1976 (G. VAN HOORICK, “Monumenten en stads- en dorpsgezichten
in het Vlaamse Gewest”, T.R.O.S. 2005/4, 340-341).
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Een principiële weigering kan in gemotiveerde gevallen worden vermeden indien in de vergunning
voorwaarden kunnen worden opgenomen die strekken tot een adequate invulling van de sectorale
wetgeving.
193. Artikel 99.3 geeft aan dat een sectoradvies ook kan leiden tot een weigering buiten het
geval van een strikte strijdigheid met sectorale regelgeving of beschikkingen, m.n. in het geval het
aangevraagde onwenselijk is in het licht van de doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd
worden binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening. Met “doelstellingen of
zorgplichten” wordt verwezen naar niet rechtstreeks uitvoerbare regelgevingen of principes. Te
denken valt bvb. aan artikel 6 van het Decreet Natuurbehoud (algemene doelstellingen van het
natuurbeleid) of artikel 2, tweede lid, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de
landschapszorg (“Het landschap is een essentieel bestanddeel van de leefwereld van de volkeren, als
uitdrukking van de verscheidenheid van hun gemeenschappelijk cultureel en natuurlijk erfgoed en als
basis van hun identiteit”).
194. Wat betreft de input vanuit “Onroerend Erfgoed” in de sector van de ruimtelijke ordening,
dient verduidelijkt te worden dat de principebepalingen in artikel 99.2 en 99.3 aangevuld worden
door volgende regelingen :
-

Artikel 11 (§§1 en 4) van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten bepaalt dat de eigenaars en vruchtgebruikers van een
beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen
onroerend goed verplicht zijn om het goed door de nodige instandhoudings- en
onderhoudswerken in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te
vernielen. Werken kunnen niet worden aangevat zonder voorafgaande machtiging.
Indien deze werken onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige vergunningplicht, moet
krachtens een vaststaand gebruik slechts één vergunning (de stedenbouwkundige) worden
aangevraagd.
Welnu, voorliggend ontwerpdecreet (boek III) verduidelijkt dat de machtiging in de zin van
het decreet van 3 maart 1976 slechts kan worden geïncorporeerd in de stedenbouwkundige
vergunning, indien deze stedenbouwkundige vergunning het advies van het Agentschap ROVlaanderen overneemt.

-

In het nieuw voorgestelde artikel 105 van het decreet van 18 mei 1999 wordt een
generieke basis geleverd voor soepele afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
ten behoeve van handelingen betreffende (definitief of voorlopig) beschermde monumenten
en goederen gelegen in (definitief of voorlopig) beschermde stads- of dorpsgezichten of
landschappen. Om misbruiken van dit facilitair kader te voorkomen, wordt aldaar gesteld
dat dergelijke afwijkingen slechts kunnen worden toegekend voor zover de betrokken
handelingen gunstig worden geadviseerd door het Agentschap RO-Vlaanderen.
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Decretale beoordelingselementen
Nieuwe artikelen 100 t.e.m. 100.3
195. Het huidige artikel 100, §1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 omvat een
verplichting om een stedenbouwkundige vergunning te weigeren indien het aangevraagde gelegen
is aan een onvoldoende uitgeruste weg28.
Er wordt daarbij aangegeven wat minimaal is vereist opdat er sprake zou zijn van een voldoende
uitgeruste weg. Het moet met name gaan om een met duurzame materialen verharde weg, voorzien
van een elektriciteitsnet. De weg dient voorts te voldoen aan de uitrustingsvoorwaarden die worden
gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand,
daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid
van de gemeente.
196. Deze traditionele voorwaarde wordt thans overgenomen, één en ander met dien verstande
dat zij slechts geldt voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen, en niet voor
verkavelingsverkunningen (cfr. §4, eerste lid). In dat laatste geval wordt immers bij de afgifte van
de vergunning rekening gehouden met de eventuele aanleg van wegeninfrastructuur.
197. Door het decreet van 21 november 2003 (B.S. 29 januari 2004) werd in het decreet van 18
mei 1999 de “overgangsbepaling” artikel 195sexies ingevoerd :
“§1. De voorwaarden vermeld in artikel 100, §1, gelden niet voor verkavelingen die voor 1 mei
2000 zijn goedgekeurd, waarbij geen of beperktere lasten inzake weguitrusting zijn opgelegd.
§2. De Vlaamse regering kan bepalen in welke aanvullende gevallen, en onder welke
voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, van de minimale uitrusting kan worden
afgeweken.”.
Het is moeilijk in te zien waarom artikel 195sexies, §2, als overgangsmaatregel is geformuleerd ;
het gaat immers om een bepaling met een algemene draagwijdte. Het nieuwe ontwerpartikel
formuleert deze afwijkingsmogelijkheid dus op een generieke wijze. Het advies van de Vlaamse
Jeugdraad om daarbij na te gaan in welke mate uitzonderingen kunnen worden toegekend ten
behoeve van landelijk gelegen jeugdlokalen en jeugdverblijfscentra (in zoverre zulks geen afbreuk
doet aan een vlotte bereikbaarheid voor hulpdiensten), kan worden bijgetreden. Het bestaande
besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 inzake de minimale weguitrusting kan in
dat kader worden bijgesteld.

De functies waarnaar wordt verwezen zijn deze die vandaag zijn ingeschreven in de reglementering op de
vergunningsplichtige functiewijzigingen (m.u.v. de functie “land- en tuinbouw”).

28
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198. De voorgestelde §3 van het nieuwe artikel 100 breidt het systeem uit dat vandaag is
ingeschreven in artikel 100, §2, van het decreet van 18 mei 1999.
Vandaag is het reeds mogelijk om vergunningen voor woningen van een sociaal woonproject te
verlenen van zodra de stedenbouwkundige vergunning voor de wegen en de infrastructuur voor de
realisatie van het sociaal woonproject is verleend ; de infrastructuur hoeft op het ogenblik van het
verlenen van de stedenbouwkundige vergunning voor de woningen dus nog niet te zijn aangelegd.
Ook voor gebouwen op een bedrijventerrein dat door de overheid wordt ontwikkeld, kan
vervolgens de stedenbouwkundige vergunning worden verleend van zodra de stedenbouwkundige
vergunning is verleend voor de wegen en infrastructuur voor de realisatie van het bedrijventerrein.
Ook hier moet de infrastructuur dus nog niet zijn aangelegd op het ogenblik dat de
stedenbouwkundige vergunning voor de bedrijven zelf wordt verleend.
Voorliggende bepaling veralgemeent de logica achter deze bepalingen. Er wordt bepaald dat in
alle gevallen waarin de bouwheer tevens verantwoordelijk is voor de aanleg en de uitbouw van de
wegeninfrastructuur die voor de realisatie van gebouwen noodzakelijk is, kan worden afgeweken
van de regel dat de voldoende uitgeruste weg moet “bestaan” op het ogenblik van de aflevering
van de stedenbouwkundige vergunning voor een aan die weg gelegen constructie. Daarbij geldt wel
dat de stedenbouwkundige vergunning voor de gebouwen slechts kan worden afgeleverd nadat de
stedenbouwkundige vergunning voor de wegenis is verleend29. Voor de wegeniswerken kan een
financiële waarborg worden geëist. In het geval de vergunning afgeleverd wordt door het college
van burgemeester en schepenen, wordt ter zake best in een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening (artikel 55, §2, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999) voorzien.
199. De nieuwe §4 van het voorgestelde artikel 100 bepaalt eerst en vooral dat de vereiste dat
de constructie dient gelegen te zijn aan een voldoende uitgeruste weg, niet geldt in verkavelingen
waar geen of beperktere lasten op het vlak van de weguitrusting zijn opgelegd. De bestaande, vrij
arbitraire voorwaarde dat deze afwijkingsregel slechts geldt ten aanzien van verkavelingen die zijn
goedgekeurd voor 1 mei 2000 (cfr. het geciteerde artikel 195sexies, §1, van het decreet van 18
mei 1999) komt aldus te vervallen.
Voorts neemt de nieuwe §4 de principes over van de huidige bepalingen van artikel 100, §1,
tweede lid ; hier wordt gesteld dat de voorwaarde inzake de ligging aan een voldoende uitgeruste
weg niet geldt ten aanzien van land- of tuinbouwbedrijven c.q. de bijhorende bedrijfswoningen.
Ten slotte stelt de nieuwe §4 dat de afwezigheid van een voldoende uitgeruste weg geen
weigeringsmotief kan zijn wanneer de aanvraag betrekking heeft op het verbouwen, herbouwen of
uitbreiden van bestaande constructies, uitgezonderd wanneer anders is bepaald in een
uitvoeringsplan of een verordening.
200. De voorwaarde van het gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg, geldt voor het
“bouwen” op een stuk grond (nieuwbouw) ; het gaat niet om de herbouw, verbouw of uitbreiding of
het herstel van zonevreemde constructies, zoals verder in het ontwerpdecreet geregeld. Men zal in
dat verband duidelijk stellen dat de decreetgever in het verleden duidelijk de wil heeft gehad om
de voorwaarde van het gelegen zijn aan een uitgeruste weg voor het verbouwen, herbouwen,
uitbreiden en aanpassen van zonevreemde constructies ondubbelzinnig te schrappen (cfr. Parl. St.,
Vl.Parl., 2000-2001, 720/4, 23-24 en 46 (alwaar deze schrapping opgenomen is in een lijst van
“fundamentele wijzigingen”)).

In dat kader dient verwezen te worden naar het nieuw voorgestelde artikel 94.2, §1 ; volgens die bepaling kan ook
een verkavelingsvergunning gelden als stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van verkeerswegen. (Misbruiken
ter zake zijn uitgesloten, nu het nieuwe artikel 94.1 de regel bevestigt dat kavels uit een vergunde verkaveling slechts
kunnen worden vervreemd indien de lasten (waaronder de wegeniswerken) zijn uitgevoerd of gewaarborgd.)
29
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201.

De artikelen 100.1, 100.2 en 100.3 behoeven weinig commentaar.

Zij stemmen inhoudelijk overeen met de bestaande bepalingen van artikel 100, §1, tweede lid, §4
en §5 van het decreet van 18 mei 1999 en sluiten aldus aan bij de bedoeling die de decreetgever
bij de concipiëring van deze bepalingen had.
Wél is het zo dat de huidige regeling van artikel 100, §5, van het decreet van 18 mei 1999
(principieel verbod van vergunningverlening voor bepaalde handelingen ten aanzien van een door
een rooilijn getroffen grond of gebouw, met specifieke uitzonderingen) opengetrokken wordt naar
de gelijkaardige problematiek van het bouwen (nieuwbouw30) in reservatiestroken. M.n. de regel
dat het bouwen in reservatiestroken kan worden toegelaten indien uit de adviezen blijkt dat de
strook niet zal worden gerealiseerd binnen de vijf jaar na de afgifte van de vergunning, kan in
specifieke gevallen soelaas bieden (nieuw artikel 100.3, §2). Men zal in dat verband ook wijzen op
de regeling van het nieuw voorgestelde artikel 102, conform hetwelk stabiliteitswerken ten aanzien
van bestaande, vergunde en niet-verkrotte constructies steeds kunnen worden vergund ; bij nietvergunning wordt voorzien in een schadeloosstellingsregeling.
Ook dient te worden gesteld dat de vigerende tekst van artikel 100, §3, van het decreet van 18
mei 1999 in deze ontwerptekst wegvalt. De betrokken bepaling stelt dat een vergunning dient te
worden geweigerd wanneer inzonderheid niet voldaan is aan de regels voor de globale
energetische prestatie-eisen. De schrapping van deze bepaling uit het ruimtelijke ordeningsdecreet
laat zich verklaren door de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende eisen en
handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen
en tot invoering van een energieprestatiecertificaat (B.S. 30 juli 2004).

Het is belangrijk op te merken dat voor herbouw, verbouw, uitbreiding of herstel de regelingen inzake zonevreemde
constructies rechtstreeks van toepassing zijn op constructies (niet zijnde van openbaar nut) in reservatiestroken. Dat vloeit
voort uit de definiëring van het begrip “zonevreemde constructie” in het nieuwe artikel 92 van het decreet van 18 mei
1999.
30
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Hoofdstuk IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
Beperkte afwijkingen
Nieuw artikel 101
202. Deze bepaling stemt goeddeels overeen met het huidige artikel 111bis van het decreet van
18 mei 1999 (ingevoegd bij decreet van 21 november 2003).
Er wordt in voorliggende bepaling wel niet expressis verbis verwezen naar de goede ruimtelijke
ordening als toetsingsgrond, daar één en ander reeds logisch voortvloeit uit het nieuw voorgestelde
artikel 99, §1.
De nieuwe formulering laat toe dat de beperkte afwijking kan worden toegekend, ook indien zij
niet uitdrukkelijk wordt gevraagd omwille van de onbekendheid met een specifiek voorschrift31.
203. Het begrip “beperkte afwijking” moet worden onderscheiden van de “marginale afwijkingen”
bij het as built-attest (nieuw artikel 93.6, §1). Marginale afwijkingen staan in relatie tot de
bouwplannen, terwijl het “beperkt karakter” van beperkte afwijkingen afgemeten moet worden aan
de vigerende stedenbouwkundige voorschriften.
Stabiliteitswerken
Nieuw artikel 102
204. De bepaling van §1 stemt overeen met de bestaande tekst van artikel 195bis, eerste lid, 3°,
van het decreet van 18 mei 1999. De bestaande tekst is echter een overgangsmatige regeling, die
slechts betrekking heeft op afwijkingen op de voorschriften van plannen van aanleg. Deze
afwijkingsmogelijkheid wordt hier op generieke wijze (ook ten aanzien van het nieuwe
planningsinstrumentarium) ingeschreven, aangezien de stellers van het ontwerp vertrekken vanuit de
basisaanname dat de instandhouding van bestaande, vergunde en niet-verkrotte32 constructies moet
kunnen worden gegarandeerd, ook al is de daartoe noodzakelijke afwijkingsmogelijkheid bvb. niet
voorzien in het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan.
205. De bepaling van §2 sluit aan bij het bestaande artikel 195quater van het decreet van 18
mei 1999, dat bepaalt dat in het geval van een definitieve weigering tot het verlenen van een
vergunning op basis van ruimtelijke motieven voor het uitvoeren van onderhouds- en
instandhoudingswerken aan vergunde, niet-verkrotte gebouwen, vermeld in huidig artikel 195bis,
eerste lid, 3°, de eigenaar de aankoop van zijn perceel (met inbegrip van alle op dat perceel
vergunde of geacht vergunde gebouwen) door het Vlaamse Gewest kan eisen.
Voorliggende bepaling omschrijft duidelijk wat moet worden verstaan onder een “definitieve
weigering” : het gaat om een weigering “in laatste administratieve aanleg”, m.a.w. de weigering van
een bestuursorgaan waartegen geen administratief beroep meer openstaat.

Procedurelast ten gevolge van een loutere vergetelheid, die moet leiden tot een onvolledigverklaring en een nieuwe
aanvraag, moet vermeden worden. Op de overheid rust immers voor een stuk de verplichting om de burger behulpzaam
te zijn in zijn zoektocht naar recht (R.v.St., 30 september 1980, nr. 20.602 ; A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk
bestuur, Gent, Mys & Breesch, 1999, 96-97, nr. 236).
32 Dat betekent dat zij op het ogenblik van de aanvraag niet mag gaan om “ingestorte, reeds lang verwoeste, met de
grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen” (vgl. Parl. St., Vl. Parl., 2000-’01, 720/4, 25). In dat geval is er
immers geen sprake meer van stabiliteitswerken aan een bestaande constructie, maar van een pure nieuwbouw.
31
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206. Het nieuwe ontwerpartikel zet ook een onduidelijkheid in de bestaande formulering recht.
Deze formulering stelt thans dat het opeisen van de aankoop geschiedt “door het sturen van een
aangetekende brief binnen de twaalf maanden na de definitieve weigering. Het vorderingsrecht vervalt
evenwel definitief één jaar na het verstrijken van de bedoelde termijn van twaalf maanden”. Er bestaat
onduidelijkheid over de vraag hoe één en ander moet worden geïnterpreteerd. Is de “eerste termijn
van twaalf maanden” een ordetermijn en de daaropvolgende termijn van één jaar een vervaltermijn?
Deze onduidelijkheid wordt weggenomen door klaar en duidelijk te stellen dat het vorderingsrecht
gebeurt binnen een vervaltermijn van één jaar ; de precieze berekeningswijze wordt daarbij
eveneens aangegeven.
Afwerkingsregel
Nieuw artikel 103
207. Deze regeling maakt het mogelijk dat woningbouw kan worden vergund op een niet voor
bebouwing bestemde perceel dat grenst aan een met een wachtmuur bebouwd perceel, onder
volgende voorwaarden :
-

het gaat om een nieuwe woning van het driegeveltype (die dus niet op haar beurt
aanleiding kan geven tot toepassing van deze afwerkingsregel)
de nieuwe woning wordt gebouwd op een perceel van ten hoogste 650 m² (deze maximale
oppervlakte is afgeleid van de richtnorm van 15 woningen/ha in landelijk gebied)
de bestaande woning is hoofdzakelijk vergund en niet verkrot.

Deze bepaling laat toe om storende en landschappelijk onaantrekkelijke “wachtmuren” op een
adequate manier weg te werken, zonder dat de hoofdbestemming van het gebied in het gedrang
komt.
De regeling geldt uiteraard niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, gelet op de daarbinnen geldende
hoge beschermingsgraad van natuurwaarden.
208. Verduidelijkend kan worden toegevoegd dat deze afwerkingsregel slechts speelt indien het
goed gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg ; bij de toepassing van deze regel zal immers
sprake zijn van een stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een gebouw met als
hoofdfunctie “wonen”, in de zin van het nieuw voorgestelde artikel 100 van het decreet van 18 mei
1999.
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Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik
Nieuw artikel 104
209. Voorliggende bepaling sluit aan bij het huidige artikel 145sexies, §2, van het decreet van
18 mei 1999, zoals ingevoerd bij decreet van 22 april 2005.
Volgens de voornoemde decreetbepaling zijn overal, naast de realisatie van op de bestemming
gerichte handelingen, ook handelingen toegelaten die zijn gericht op het sociaal-culturele of
recreatieve medegebruik, voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene
bestemming niet in het gedrang brengen.
De memorie van toelichting bij de decreetswijziging waardoor artikel 145sexies, §2, in het decreet
van 18 mei 1999 werd ingevoegd, geeft een indicatie van het criterium “beperkte impact” :
“De impact kan beperkt zijn door (niet limitatief) :
- het beperkte ruimtebeslag (dat geldt bijvoorbeeld voor lijnvormige infrastructuren, zoals
wandelwegen, ruiterpaden en fietspaden of infrastructuur met een kleine oppervlakte, zoals een
picknicktafel, een zitbank, een informatiebord) ;
- de tijdelijkheid van de ingreep (zoals bij een occasionele motorcross in agrarisch gebied, die
bijvoorbeeld maximaal 3 keer per jaar wordt gehouden ) ;
- de afwezigheid van weerslag op het terrein (zoals bij het overvliegen van een agrarisch gebied
met modelvliegtuigen, of het waterskiën op een zone voor waterweg).” (Parl. St., Vl. Parl.,
2004-2005, 233/1, 11).
Andere voorbeelden van een beperkt recreatief medegebruik worden terecht aangehaald in het
advies van de Vlaamse Jeugdraad bij voorliggend ontwerpdecreet, m.n. kleinschalige
speelvoorzieningen en speelaanleidingen. De uitvoeringsreglementering bij voorliggende bepaling
zal daarmee rekening houden.
210. Bedoeld artikel 145sexies, §2, – evenals de bijhorende rationale – worden door
voorliggende bepaling overgenomen, doch zij worden opnieuw “generiek” gemaakt, wat betekent
dat de bepaling niet enkel geldt ten aanzien van bestemmingsgebieden aangewezen onder de
oude planningssystematiek, maar ook ten aanzien van de via uitvoeringsplannen geordende
bestemmingsgebieden.
Medegebruik inzake natuurschoon
Nieuw artikel 105
211. Deze ontwerpbepaling sluit aan bij artikel 145sexies, §1, van het decreet van 18 mei 1999.
Bedoelde (overgangsmatige) afwijkingsregeling wordt echter doorgetrokken naar de
bestemmingsgebieden die zijn aangewezen onder de nieuwe planningssystematiek.
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Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen
Nieuw artikel 106
212. Voorliggende bepaling stemt overeen met de bestaande afwijkingsregelen, zoals vervat in
artikel 195bis, eerste lid, 1° en 2°, van het decreet van 18 mei 1999.
Wel wordt de bepaling geschrapt dat een afwijking op de plannen voor wat betreft het uitbreiden
van beschermde monumenten slechts mogelijk is indien de uitbreiding ten hoogste 20% van het
bestaande bouwvolume inhoudt. De toelaatbaarheid van de uitbreiding van monumenten is eerder
een zaak van de regelgeving “monumenten en landschappen”. De schrapping dringt zich aldus op om
conflicten tussen deze regelgeving en de ruimtelijke ordeningsregelen te vermijden.
213. Eveneens worden de bepalingen van artikel 195bis, eerste lid, 1° en 2°, van het decreet van
18 mei 1999 niet langer “overgangsmatig” ingevuld ; voortaan geldt de afwijkingsregeling ten
aanzien van alle stedenbouwkundige voorschriften, en aldus ook ten aanzien van door ruimtelijke
uitvoeringsplannen geordende bestemmingsgebieden.
214. Eenzelfde afwijkingsregeling geldt voor handelingen in de omgeving van een niet-ontsloten
monument, die noodzakelijk zijn voor de rechtstreekse ontsluiting van dat monument.
215. De voorliggende afwijkingsregeling is – het dient te worden beklemtoond – slechts mogelijk
op grond van een gunstig advies vanuit Onroerend Erfgoed. Dit gunstig advies is een absolute
vereiste. Aan deze voorwaarde kan geen afbreuk worden gedaan op grond van de toepassing van
de nieuw voorgestelde artikelen 99.2 en 99.3, die generieke bepalingen betreffen.
Handelingen van algemeen belang
Nieuwe artikelen 107 en 107.1
216. De bepaling van het ontwerpartikel 107 sluit aan bij de regeling inzake de zgn. “positieve
anticipatie”, waarbij voor handelingen van algemeen belang kan worden afgeweken van
stedenbouwkundige voorschriften, vooruitlopend op een plan in opmaak (het huidige artikel 103, §1,
van het decreet van 18 mei 1999).
217. Het ontwerpartikel 107.1 herneemt (opnieuw, zoals de voorgaande artikelen, voor álle
bestemmingsgebieden, ook deze aangewezen door ruimtelijke uitvoeringsplannen) de bepaling van
artikel 145quinquies van het decreet van 18 mei 1999.
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Handelingen sorterend onder voorschriften van een gewestplan of een plan van aanleg
Nieuw artikel 108
218. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 werden diverse (gewestelijke)
“typevoorschriften” vastgesteld voor de verschillende categorieën van gebiedsaanduiding in de
Ruimteboekhouding, ingesteld door het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.
Blijkens het Verslag aan de Vlaamse Regering gaat het om een lijst met niet-bindende doch
aanbevolen voorschriften voor gewestelijke uitvoeringsplannen, nu uit de praktijk van het
Inrichtingsbesluit van 28 december 1972 blijkt dat “een lijst met onveranderlijke voorschriften
samenhangend met algemene bestemmingen na verloop van tijd onvermijdelijk haar actualiteitswaarde
verliest” ; hetgeen ondermeer blijkt uit de diverse vandaag bestaande decretale
uitzonderingsregimes op de algemene bestemmingsvoorschriften “omdat een wijziging van het besluit
onwerkzaam is zonder dat voor alle plannen een volledige herzieningsprocedure met inbegrip van een
openbaar onderzoek doorlopen wordt (cf. het Eikendael-arrest van de Raad van State)”.
Feit is niettemin dat de “typevoorschriften” zeer zeker afgestemd zijn op de hedendaagse praktijk
en tal van mogelijkheden bieden waarin het Inrichtingsbesluit niet voorziet.
In het bijzonder kan bvb. worden gewezen op het volgende :
- Bestuurlijke “common sense” noopt ertoe om belangrijke inspanningen te verrichten op het vlak
van groene energie. Daarom werd in de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van
11 april 2008 de optie ingeschreven om de inplanting van infrastructuren voor de winning of de
productie van hernieuwbare energie in agrarische gebieden niet langer afhankelijk te maken
van de opmaak van een specifiek planningsinitiatief. Dat kan een belangrijke tijdwinst
opleveren.
- Bij de standaardtypebepaling voor “agrarisch gebied” wordt toegelicht dat de in dergelijke
gebieden toegelaten aan landbouw verwante bedrijven ondermeer de “tuinaanlegbedrijven die
planten of bomen kweken of conditioneren over een minimumoppervlakte van een halve hectare”
insluiten. Op die manier wordt een duidelijk criterium ingevoerd voor de aanwijzing van
toelaatbare tuinaanlegbedrijven.
Deze en andere waardevolle en uitvoerig bediscussieerde opties bieden echter nog geen oplossing
voor gebieden die vooralsnog nog onder gewestplanvoorschriften sorteren.
Aangezien het uiteraard de bedoeling is dat dergelijke gebieden systematisch uitdoven en onder
een uitvoeringsplan terechtkomen, wordt gebruik gemaakt van een bijzondere overgangsmatige
techniek, waarbij de standaardtypebepalingen33, zoals vastgesteld bij besluit van 11 april 2008,
“geclicheerd” worden ; er wordt als het ware een decretale momentopname genomen van deze
bepalingen. Latere wijzigingen van de typebepalingen, bij regeringsbesluit, worden niet in deze
momentopname opgenomen, tenzij de toekomstige decreetgever anders zou beslissen.34

De standaardtypebepalingen bevat de bestemming van het gebied, of de overdruk, en bevat aldus bepalingen over
het al dan niet toegelaten zijn van functies en activiteiten in het gebied. Daarnaast omvat de bijlage bij het besluit van
11 april 2008 ook nog mogelijke gebiedsspecifieke bepalingen, die evenwel omwille van hun bijzondere en specifieke
aard niet in de clichering meegenomen worden.
34 De Afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft deze techniek van clichering eerder aanvaard bij de advisering
over o.m. het ontwerp van bijzonder decreet “houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in
het hoger onderwijs” (Parl. St., Vl. Parl., 2002-’03, 1594/2, 7-8).
33
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Vervolgens wordt gesteld dat indien een vergunningsaanvraag afgewezen zou moeten worden op
grond van de gewestplanvoorschriften, deze toch kan worden ingewilligd indien de
standaardtypebepalingen (zoals deze vandaag op grond van het besluit van 11 april 2008 zijn
vastgesteld) daartoe grondslag bieden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat een windturbine in agrarisch gebied, die volgens het gewestplan niet
zou kunnen worden vergund, toch voor een vergunning in aanmerking komt indien voldaan is aan de
standaardtypebepaling conform dewelke windturbines toelaatbaar zijn in agrarisch gebied, voor
zover deze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het
gedrang brengen (waarbij de mogelijke effecten van de inplanting ten aanzien van efficiënt
bodemgebruik, eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) en landschappelijke
kwaliteiten in een lokalisatienota moeten worden beschreven en geëvalueerd).
Merk op dat deze regeling uiteraard op perceelsniveau moet worden bekeken. Een via een
bijzonder plan van aanleg afgebakende tuinstrook van een perceel, gelegen in woonzone, kan niet
worden getoetst aan de typevoorschriften voor “overig groen”. Het hele perceel wordt steeds
bekeken vanuit de voorschriften inzake wonen.
Specifieke bepalingen t.a.v. zonevreemde constructies
Nieuwe artikelen 109 t.e.m. 112.1
219. De bepalingen inzake zonevreemde constructies staan vandaag ingeschreven in de
overgangsmaatregelen van het decreet van 18 mei 1999. Zij hebben slechts betrekking op door
gewestplannen of algemene plannen van aanleg aangewezen gebieden.
Eén en ander betekent dat gemeenten ertoe gehouden zijn de problematiek van de
zonevreemdheid via een (afzonderlijk) ruimtelijk uitvoeringsplan op te lossen.
Voorliggende bepalingen maken de huidige bepalingen inzake zonevreemdheid “generiek” (i.e. ook
geldende ten aanzien van de bestemmingsgebieden, geordend via de ruimtelijke uitvoeringsplannen
c.q. BPA’s) en verwerken ze in de titel “Vergunningenbeleid”.
Het bindend karakter van deze bepalingen kan als volgt worden toegelicht :
-

de decretale basisrechten zijn van toepassing in gebieden, geordend door een ruimtelijk
uitvoeringsplan of een plan van aanleg (gewestplan, algemeen plan van aanleg, bijzonder
plan van aanleg)
een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de basisrechten van deze afdeling aanvullen en
uitbreiden. Dergelijk plan kan evenwel ook strengere voorwaarden bepalen op het vlak van
de maximaal toegelaten volumes bij herbouw.

Ook de bestemmingsgebieden geordend door ruimtelijke uitvoeringsplannen of door BPA’s worden
dus gevat door deze decretale bepalingen. BPA-gebieden waren (zoals gesteld) ook nog niet
vervat in de huidige overgangsmatige regeling. Nu er evenwel sprake is van “basisrechten”, is het in
het licht van het gelijkheidsbeginsel onwenselijk om de BPA’s uit te sluiten.
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220. Door het overenten van de bepalingen inzake zonevreemdheid naar de algemene
bepalingen inzake vergunningen, konden de betrokken teksten op een legistiek meer coherente
manier worden geredigeerd, zonder aan de essentiële inhoud van de bestaande regeling te raken.
Deze blijft in principe onaangetast, waardoor voor de lectuur en toelichting van één en ander kan
worden verwezen naar de toelichting en het contentieux bij de wijzigingsdecreten inzake
zonevreemde gebouwen (decreet van 13 juli 2001 (B.S. 3 augustus 2001), zie voor een bespreking
o.a. J. GHYSELS en P. FLAMEY, Zonevreemde woningen, Mechelen, Kluwer, 2004 ; decreet van 19
juli 2002 (B.S. 26 oktober 2002), zie o.a. J. GHYSELS en P. FLAMEY (eds.), Zonevreemde bedrijven,
Mechelen, Kluwer, 2004 ; decreet van 21 november 2003 (B.S. 29 januari 2004)).
De herformuleringen komen er in essentie op neer dat de teksten uiteengetrokken worden in
afzonderlijke secties aangaande, enerzijds, zonevreemde woningen, en, anderzijds, overige
zonevreemde constructies. De huidige bepalingen inzake herbouwen, verbouwen en uitbreiden
worden in afzonderlijke en handzame subsecties ondergebracht.
221. Ten aanzien van de bestaande teksten werden inhoudelijk volgende wijzigingen
aangebracht (onafgezien uiteraard van het ruimere toepassingsgebied van de decretale
basisrechten, zie boven).
Ten eerste. Artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 verleent aan de eigenaars van een door
een “plotse ramp” getroffen zonevreemde constructie bepaalde basisrechten. Op grond van de
praktijk is de vraag gesteld of het begrip “ramp” ook menselijke handelingen, gesteld buiten de
macht van de eigenaar, kan insluiten (bvb. brandstichting). De wetshistoriek leert dat de
decreetgever een zo ruim mogelijke dekking beoogde ; waar in de opgeheven versie van de
bepaling van het decreet van 13 juli 2001 nog werd verwezen naar de artikelen 61 en 62 van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (hetgeen impliceerde dat enkel situaties
werden gedekt die ressorteren onder de gebruikelijke brandverzekeringspolis), werd met het
decreet van 19 juli 2002 een sterke uitbreiding van de dekking beoogd ; elke “plotse ramp” zou
voortaan een grond vormen om de regeling van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 toe
te passen. De toelichting bij voormelde decreetswijziging geeft overigens strikt gezien reeds aan dat
handelingen door menselijk toedoen onder het begrip “ramp” kunnen ressorteren ; in deze toelichting
worden naast gevallen van stormschade, brand en overstroming ook nog verkeersongevallen en
terroristische aanslagen genoemd (Parl. St., Vl. Parl., 2001’02, 1203/1, 6). Bepaalde rechtsleer
leidt uit één en ander af dat vandaag reeds bvb. opzettelijke vernieling door een huurder in
aanmerking zou komen (B. ROELANDTS, “Zonevreemd bouwen en exploiteren”, in B. HUBEAU (ed.),
De recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (1998-2002), Brugge,
Die Keure, 2002, 209).
De nieuw voorgestelde artikelen 112 en 112.1 sluiten zeer duidelijk aan bij deze bedoeling van de
decreetgever van 19 juli 2002. Zo wordt bepaald dat de regeling betrekking heeft op een
vernieling of beschadiging ten gevolge van een vreemde oorzaak, die de eigenaar niet kan worden
toegerekend. Aldus wordt één en ander als het ware gealigneerd op het verbintenisrechtelijke
begrip “vreemde oorzaak” (artikel 1147 B.W.) (Zie S. STIJNS, Verbintenissenrecht Boek 1, Brugge,
Die Keure, 150 : “Het begrip ‘overmacht’ duidt op voorvallen die ingrijpen buiten elk aanwijsbaar
menselijk handelen om. (…) ‘Vreemde oorzaak’ verwijst naar dezelfde categorie voorvallen maar
daarenboven ook naar voorvallen te wijten aan handelingen van individuele derden voor wiens handelen
de debiteur niet verantwoordelijk is”.) Het begrip “vreemde oorzaak” dekt dus effectief elk voorval,
dat de vernietiging c.q. beschadiging van de zonevreemde constructie voor gevolg heeft, en
waarop de eigenaar geen vat heeft of behoort te hebben.
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Ten tweede. De genoemde heirkrachtregeling wordt uitgebreid naar alle ruimtelijk kwetsbare
gebieden. De regeling geldt vandaag inderdaad niet voor kwetsbaar gebied, met uitzondering van
recreatiegebieden, parkgebieden en agrarische gebieden met ecologische waarde of ecologisch
belang. Deze beperking is in de literatuur niet onbesproken (B. ROELANDTS, “Zonevreemd bouwen
en exploiteren”, in B. HUBEAU (ed.), De recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de
stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 210).
De voorgenomen uitbreiding van het toepassingsgebied va n
de
heirkrachtregeling
wordt
onderbouwd door de visie dat de natuurwaarden in kwetsbare gebieden ondersteund moeten
worden door een actief beschermingsbeleid van de overheid ; men zal echter aan het toeval
(rampspoed) geen ordenende functie toekennen. Aan personen waarvan bvb. de woning op een
regelmatige wijze behoorlijk (hoofdzakelijk) vergund is, en die getroffen worden door rampspoed,
kan menselijkerwijs niet het recht worden ontzegd om de woning binnen redelijke perken, rekening
houdend met de draagkracht van het gebied, opnieuw op te bouwen.
De bestaande uitbreidingsmogelijkheden om een woning in het kader van het herstel na rampspoed
uit te breiden, blijft echter voorbehouden voor niet-ruimtelijk kwetsbare gebieden en voor
parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde (= de
kwetsbare gebieden die vandaag reeds de uitbreidingsmogelijkheid genieten)35.
Ten derde. Nog ten aanzien van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 moet worden
opgemerkt dat de daarin opgenomen regelingen grotendeels zijn afgestemd op de
“gemeenrechtelijke” bepalingen van artikel 145bis voor de “gewone” zonevreemde aanvragen.
Om die reden zijn twee zaken bevreemdend.
Artikel 145, §1, 5°, van het decreet van 18 mei 1999 stelt vandaag dat, indien van de aanvraag
gebruik wordt gemaakt om een woning uit te breiden (andere constructies zijn niet uitbreidbaar), de
aanvraag wordt beperkt tot een bouwvolume van maximaal 850 m³ nuttige ruimte, waarbij de
uitbreiding een volumevermeerdering van 100% niet mag overschrijden.
Wanneer we één en ander vergelijken met de “gemeenrechtelijke” regeling van artikel 145bis van
datzelfde decreet, stellen we het volgende vast :
-

artikel 145bis, §1, eerste lid, 6°, bepaalt dat de uitbreiding van een bestaande woning
slechts kan leiden tot een maximaal bouwvolume van 1000 m³ (i.p.v. 850 m³) ;
diezelfde bepaling het begrip “nuttige ruimte” niet omvat.

Inderdaad is bij de decreetswijziging van 21 november 2003 voor wat de “generieke” regeling
betreft effectief afgestapt van de oorspronkelijke norm van 850 m³ “nuttige ruimte” (zoals deze ook
voor de generieke regeling was ingevoerd door het decreet van 13 juli 2001), net omwille van het
feit dat de dagelijkse administratieve praktijk de vraag deed rijzen hoe men dit begrip “nuttige
ruimte” inhoud moest geven (Zie o.a. Parl. St., Vl. Parl., 2002-’03, 1800/5, 18-19 en Parl. Hand., Vl.
Parl., 2002-’03, nr. 11, 12 november 2003, 14. Zie ook J. BOUCKAERT, “Het nieuwe decreet
zonevreemde bedrijven. Een eerste juridische analyse”, in J. GHYSELS en P. FLAMEY (eds.),
Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004, 208-209).

35 In dat verband moet worden verduidelijkt dat het Grondwettelijk Hof een verschillende behandeling tussen
parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde, enerzijds, en overige kwetsbare
gebieden, anderzijds, conform bevonden heeft aan het gelijkheidsbeginsel, overwegende dat het niet onredelijk is aan
te nemen dat de eerstgenoemde gebieden over een grotere ruimtelijke draagkracht beschikken dan de andere
ruimtelijk kwetsbare gebieden (Grondwettelijk Hof, nr. 87/2004, 19 mei 2004, B.S. 7 juni 2004)).
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De niet-afstemming van de regeling van het huidige artikel 145bis van het decreet van 18 mei
1999 op de “generieke” regeling ter gelegenheid van voormelde decreetswijziging wordt in de
literatuur dan ook als een “vergetelheid” gepercipieerd (B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw in het Vlaamse Gewest, Brugge, Vanden Broele, 2004, 139).
Die “vergetelheid” wordt thans rechtgezet.
Ook wordt de norm van 850 m³ opgetrokken naar 1000 m³, zodanig dat de regeling bij
vernietiging c.q. beschadiging ten gevolge van een vreemde oorzaak gelijk loopt met de
“generieke” regeling.
Men zal echter bemerken dat de uitbreidingsmogelijkheid, zoals reeds gesteld, voorbehouden wordt
aan woningen in niet-kwetsbaar gebied, in parkgebied of in agrarisch gebied met ecologisch
belang of ecologische waarde.
Ten vierde. De heirkrachtbepalingen van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 stellen dat
de regeling slechts geldt op voorwaarde dat het gaat om constructies die op de vooravond van de
vernieling of beschadiging niet verkrot zijn. Echter omvat het decreet geen verkrottingscriterium.
Voor de regeling van artikel 145bis (verbouwen, herbouwen, uitbreiden) is wél een criterium
voorhanden (niet voldoen aan de elementaire regelen inzake stabiliteit). Door het nieuw
voorgestelde algemene artikel 108 van het decreet van 18 mei 1999, samengelezen met het
“definitieartikel”, wordt duidelijk gemaakt dat dat criterium ook geldt ten aanzien van de
heirkrachtregeling.
Ten vijfde. Bij de heirkrachtregeling moet vandaag een vergunningaanvraag worden ingediend
binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag (slechts vanaf dat ogenblik beschikt
men over de nodige financiële zekerheid om herstelwerken aan te vatten ; Parl. St., Vl. Parl., 2000’01, 720/2, 5). Deze termijn is zeer kort ; hij wordt opgetrokken tot drie jaar.
Er is reeds gewezen op het feit dat de decreetgever van 19 juli 2002 geoordeeld heeft dat ook
rampspoed gedekt wordt die niet valt onder de brandverzekering (bvb. vandalisme). J.
BOUCKAERT heeft terecht vastgesteld dat de verwijzing naar de toekenning van het
verzekeringsbedrag als referentiepunt een probleem vormt (J. BOUCKAERT, “Het nieuwe decreet
zonevreemde bedrijven. Een eerste juridische analyse”, in J. GHYSSELS en P. FLAMEY (eds.),
Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004, 217). Om die reden wordt voor dergelijke
gevallen aangeknoopt bij de datum van het optreden van de vernieling of beschadiging (cfr. de
regeling van het decreet van 26 april 2000). Om ook in dergelijke gevallen te voorzien in een
redelijke termijn om voldoende middelen te vergaren voor de herstelwerken (bvb. middels een
burgerrechtelijke schadevergoeding bij vandalismegevallen) wordt hier gewerkt met een termijn van
vijf jaar om de vergunningsaanvraag in te dienen.
Ten zesde. Herbouw op dezelfde plaats (het huidig artikel 145bis, §1, eerste lid, 2°, van het decreet
van 18 mei 1999) c.q. herstelwerken na een situatie van overmacht (het huidig aritkel 145) kunnen
vandaag slechts worden toegestaan indien “het karakter en de verschijningsvorm” van de herbouwde
c.q. herstelde constructie behouden blijven.
Deze termen worden geschrapt ; als voorwaarde wordt nu bepaald dat de “architecturale
typologie” van de constructie moet worden gevrijwaard.
Dat moet het mogelijk maken om bvb. waardevolle en vernieuwende architecturale creaties die de
vlakkenindeling van een door een ramp getroffen hoevewoning niet volledig overnemen, maar
perfect in overeenstemming zijn met de omgeving, te vergunnen. Ook nieuwe materiaalkeuzen of
hedendaagse opties inzake licht, lucht en ruimte worden door de term “architecturale typologie” niet
uitgesloten.
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Het begrip “architecturale typologie” houdt wel in dat de herbouw of de herstelde constructie dient
aan te sluiten bij de typologie van de constructies in de betrokken streek (“werkmanswoning”, “hoeve
van het langgeveltype”, “vierkantshoeve”,…). De oorspronkelijke architecturale type-indeling van de
constructies dient herkenbaar te blijven, ook na herbouw of herstel. Een arbeiderswoning mag geen
haciënda worden. Een hoeve afbreken en een moderne villa optrekken behoort evenmin tot de
mogelijkheden.
Ten zevende. Verbouwings-, uitbreidings- of herbouwingswerken aan zonevreemde
milieuvergunningsplichtige bedrijven kunnen vandaag slechts worden vergund in zoverre is
aangetoond dat de bouwheer op het ogenblik van de vergunningsaanvraag over de vereiste
milieuvergunning beschikt en het gebouw in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag
daadwerkelijk werd uitgebaat. Betreft het een aanvraag voor het herbouwen op dezelfde plaats,
dan moet bovendien worden aangetoond dat de activiteiten reeds vóór 17 juli 1984 (= de datum
waarop functiewijzigingen voor het eerst vergunningsplichtig zijn gesteld) in het gebouw zijn
ondergebracht én de milieuvergunning op het ogenblik van de aanvraag nog voor een periode van
ten minste tien jaar geldig is (artikel 145bis, §1, derde lid, d), van het decreet van 18 mei 1999).
De decreetgever wil hiermee voorkomen dat bedrijven die niet beschikken over een
milieuvergunning of reeds geruime tijd leegstaan zich nog verder op een niet geëigende locatie
verder kunnen ontwikkelen (Parl. St., Vl. Parl., 2001-’02, 1203/1, 7).
Allereerst worden de specifieke criteria voor herbouw op dezelfde plaats geschrapt. Er is geen
logische verklaring voor het feit dat herbouwen op dezelfde plaats strenger zou moeten worden
beoordeeld dat herbouwen op een gewijzigde plaats.
Ingestemd kan ook worden met de auteur B. ROELANDTS :
“Merkwaardig is dat de decreetgever de door haar noodzakelijk geachte versoepeling inzake
het vergunde karakter van gebouwen niet heeft doorgetrokken naar het vergunde karakter van
de in die gebouwen uitgeoefende activiteiten. Dit zou er dus op neerkomen dat wanneer de
milieuvergunning niet helemaal up to date is (niet vergund zijn van enkele rubrieken uit de
indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van Vlarem I) de exploitant van een zonevreemde
inrichting geen aanspraak kan maken op een stedenbouwkundige vergunning. Of een en ander
zo een vaart zal lopen, valt evenwel te betwijfelen, temeer de minister het “hoofdzakelijk”
vergunde karakter vrij ruim scheen op te vatten. De vergunningstoestand van de corpus van het
bedrijf, de ruggengraat of de “core business” moet – aldus de minister – zijn aangetoond. Die
interpretatie laat vermoeden dat hieronder niet alleen de bouwtechnische, maar ook de
milieuhygiënische toestand kan worden begrepen. Een explicitering in artikel 145bis, §1, lid 3,
d) DRO was hier op zijn plaats geweest” (B. ROELANDTS, “Zonevreemd bouwen en
exploiteren”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE, Handboek ruimtelijke ordening en
stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 740).
In dat licht wordt textueel verduidelijkt dat “de bouwheer op het ogenblik van de
vergunningsaanvraag [beschikt] over de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke
milieuvergunning”.
Ten achtste. De Vlaamse Jeugdraad heeft in het kader van de advisering over het ontwerpdecreet
het volgende gesteld :
“Het punt dat ons vanuit het standpunt van kinderen, jongeren en hun organisaties echt zorgen
baart, is het ontbreken van de mogelijkheid om zonevreemde constructies, die niet onder
woningbouw vallen, uit te breiden”.
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Men zal zich uiteraard hoeden voor de invoering van een algemene uitbreidbaarheid van
zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw. Zulks zou immers op gespannen voet staan met
het ruimtelijk beleid van de overheid, die net heeft geoordeeld dat de betrokken zone zich in
principe niet leent tot de bestemming waarbinnen de zonevreemde constructie kadert. Vandaag
wordt dan ook bepaald dat de uitbreiding van een zonevreemde constructie, niet zijnde
woningbouw, principieel slechts kan worden vergund voor zover zulks genoodzaakt wordt door
milieuvoorwaarden, gezondheidsredenen, maatregelen opgelegd door sociale inspecteurs, en de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, de
dierengezondheid of het dierenwelzijn. Telkenmale dient de uitbreiding aldus te worden
genoodzaakt door een essentiële zorgplicht in hoofde van de overheid.
In dat kader dient toch te worden gewezen op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. Uit die
bepaling vloeit voort dat de overheid passende maatregelen dient te treffen om het recht van
kinderen op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten te effectueren. Artikel
28 van datzelfde verdrag houdt in hoofde van de overheid een zorgplicht in om met alle passende
middelen onderwijs toegankelijk te maken voor eenieder, naar gelang zijn capaciteiten. Het Comité
voor de Rechten van het Kind heeft eraan herinnerd dat de verdragsluitende staten maatregelen
dienen te nemen om het effectieve genot van het in het Kinderrechtenverdrag genoemde rechten te
waarborgen, of m.a.w. om aan die rechten een reële inhoud te geven (“General meausures of
implementation of the Convention of the Rights of the Child”, CRC/GC/2003/5). De daartoe
vereiste maatregelen bestrijken, volgens de bewoordingen zelf van artikel 4 van het
Kinderrechtenverdrag, een ruim domein : het gaat om “wettelijke, bestuurlijke en andere
maatregelen”, waarmee in feite het hele overheidsoptreden is bedoeld, op welk niveau ook
(centraal en lokaal, wetgevend, bestuurlijk en gerechtelijk).
In dat licht wordt geoordeeld dat een uitbreiding van zonevreemde jeugdhuizen e.d. of
onderwijsinstellingen verantwoordbaar is, voor zover wordt aangetoond deze uitbreiding vereist is
in het kader van de zich uitbreidende werking van de jeugdvereniging (in de zin van het decreet op
het Vlaamse jeugdbeleid) c.q. de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.
Ten negende. De nieuwe onderafdeling 3 (artikel 111) omvat een specifieke uitzondering op de
voorwaarde dat zonevreemde constructies moeten “bestaan” op het ogenblik van de
vergunningaanvraag vooraleer zij kunnen worden herbouwd, verbouwd of uitgebreid. Er wordt
verduidelijkt dat de bepalingen inzake herbouw, verbouw of uitbreiding ook van toepassing zijn
(maar niet in kwetsbare gebieden (met uitzondering van parkgebieden) en in recreatiegebieden) op
hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte constructies die (geheel of gedeeltelijk) werden
afgebroken, indien voldaan is aan volgende voorwaarden :
-

voorafgaand aan de afbraak werd een stedenbouwkundige vergunning tot herbouw c.q.
verbouw afgeleverd, en de aanvrager wenst het plan nu aan te passen of om te zetten
naar herbouw
de aanvraag wordt ingediend binnen de geldigheidstermijn van de initiële
stedenbouwkundige vergunning tot herbouw of tot verbouw.

222. Voorliggende bepalingen inzake zonevreemde constructies betreffen afwijkingen op
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming van een gebied. Van inrichtingsvoorschriften
kan uitzonderlijk ook worden afgeweken onder de algemene voorwaarden van – inzonderheid – het
nieuwe artikel 101 (generieke en beperkte afwijkingsmogelijkheid inzake perceelsafmetingen,
gebruikte materialen, dakvorm, afmetingen en inplantingswijzen van de bouwwerken).

Hiernavolgend worden de verschilpunten tussen de ontwerpregeling en de bestaande regeling
aangegeven in een schematische matrix.
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VIGERENDE BEPALINGEN

NIEUWE BEPALINGEN

Met de decreten van 13 juli 2001 en 19 juli 2002 gaf de wetgever meer zekerheid aan dergelijke vergunde of
hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies.
Een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning in verband met reeds vergunde of hoofdzakelijk vergunde
gebouwen kan op zichzelf niet geweigerd worden louter en alleen omdat zij niet zouden voldoen aan de
bestemmingsvoorschriften van de gewestplannen en de algemene plannen van aanleg.
De wetgever beperkt dit echter tot twee welbepaalde categorieën en onder strikte voorwaarden :
‐
welomschreven verbouwingen, herbouwingen, al dan niet op dezelfde plaats, uitbreidingen en
aanpassingswerken aan een bestaand gebouw;
‐
geheel of gedeeltelijk vernielde of beschadigde gebouwen door een plotse ramp.

De huidige regelingen worden principieel overgenomen, maar opengetrokken tot gebieden,
geordend bij BPA of bij RUP.
De rechtskracht van de regelingen wordt duidelijk gedefinieerd :
- een RUP “zonevreemde constructies” kan de basisrechten inzake zonevreemde constructies
aanvullen en uitbreiden ; dat RUP kan wél strenger zijn op het vlak van de maximaal toegelaten
volumes bij herbouw
- in alle andere gevallen (= in gebieden waar geen RUP “zonevreemde constructies” geldt) gelden
de basisrechten onverkort.

Verbouwingen, herbouwingen, uitbreidingen en aanpassingswerken van een bestaand gebouw

Verbouwingen, herbouwingen, uitbreidingen en aanpassingswerken van een bestaand gebouw

Voor verbouwingen, herbouwingen, uitbreidingen en aanpassingswerken geldt dat de geldende bestemmingsvoorschriften
van de gewestplannen en de algemene plannen van aanleg op zichzelf geen weigeringsgrond kunnen vormen bij de
beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of van een milieuvergunning. In de volgende
tabel worden alle mogelijke gevallen besproken waarbij men een bestaand zonevreemd gebouw mag verbouwen,
herbouwen, uitbreiden of aanpassen.

Om tot een duidelijke en transparante lectuur te komen, zijn de huidige bepalingen uiteengetrokken
in bepalingen over zonevreemde woningen en bepalingen over overige zonevreemde constructies.
Telkens wordt daarbij aangegeven welke de mogelijkheden zijn inzake verbouwen, herbouwen (op
dezelfde plaats of op een gewijzigde plaats) en uitbreiden.
Daar waar de regeling verwijst naar kwetsbare gebieden, moet gewezen worden op de nieuw
voorgestelde uitdrukkelijk definitie (cfr. art. 2 van het ontwerpdecreet) ; deze houdt evenwel voor
het vergunningenbeleid geen belangrijke wijzigingen in.

Toegelaten
bestemmingszone
In alle zones

Een bestaand gebouw
Verbouwen van een gebouw
binnen een bestaand bouwvolume

Niet
in
een Herbouwen op dezelfde plaats
recreatiegebied of in binnen het bestaande bouwvolume
een ruimtelijk kwetsbaar
gebied met uitzondering
van een parkgebied
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Bijkomende voorwaarden

Identiek aan de huidige regeling, met dien verstande dat het begrip “bouwvolume” conform de
bestaande praktijk decretaal wordt gedefinieerd (cfr. nieuw artikel 92). In dat artikel wordt ook
“verbouwen” gedefinieerd, waarbij in de definitie reeds wordt aangegeven dat verbouwingswerken
binnen het bestaande bouwvolume moeten plaatsvinden.
Voorwaarde voor de herbouwing :
- zowel karakter, verschijningsvorm als functie
van het gebouw moeten behouden blijven
- “op dezelfde plaats” = als ≥ 75% van het
nieuwe gebouw op het oorspronkelijke
grondoppervlak staat

Identiek aan de huidige regeling, met uitzondering van de vervanging van de begrippen “karakter”
en “verschijningsvorm” door het begrip “architecturale typologie”, vanuit volgende optiek :
- er wordt voortaan op algemene wijze bepaald dat de aanvragen voor zonevreemde woningen
getoetst dienen te worden aan de goede ruimtelijke ordening
- het moet mogelijk zijn om waardevolle en vernieuwende architecturale creaties die bvb. de
vlakkenindeling van een constructie niet volledig overnemen, of meer licht, lucht en ruimte creëren,
toe te laten, in zoverre zij in overeenstemming zijn met de omgeving
- het begrip “architecturale typologie” houdt in dat de herbouw dient aan te sluiten bij de typologie
van de constructies in de betrokken streek (“werkmanswoning”, “hoeve van het langgeveltype”,
“vierkantshoeve”,…). Een arbeiderswoning mag geen haciënda worden. Een hoeve afbreken en een
moderne villa optrekken behoort evenmin tot de mogelijkheden.
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Herbouwen op een gewijzigde Oorzaak van het herbouwen :
plaats binnen het bestaande - het gebouw is getroffen door een rooilijn
bouwvolume
- het gebouw bevindt zich in een achteruitbouwzone
- de verplaatsing volgt uit redenen van
een goede plaatselijke ordening en wordt
uitdrukkelijk gemotiveerd door de aanvrager :

een betere integratie in de al dan niet
bebouwde omgeving

een betere terreinbezetting

een kwalitatief concept

Identiek aan de huidige regeling

Voorwaarden voor het herbouwen
- of het herbouwde gebouw krijgt dezelfde
voorbouwlijn als de dichtstbijzijnde gebouwen
- of de nieuwe toestand levert een betere
plaatselijke aanleg op en richt zich op
de omgevende bebouwing
en/of plaatselijk courante inplantingswijzen
Uitbreiden van een gebouw, geen Oorzaak van de uitbreiding is het noodzakelijk
woning, met een gebouw of een gevolg van :
vaste inrichting
- de exploitatievoorwaarden van een
milieuvergunning (28/06/85) of
- maatregelen voorgeschreven door de
arbeidsinspectie (16/11/72) of
- maatregelen voorgeschreven in het kader van
de Wet op de bestrijding van schadelijke
organismen voor planten en plantaardige
producten (02/04/71) of van de
Wet op de dierengezondheid (24/03/87) of van de
Wet op de bescherming en het
welzijn der dieren (14/08/86)

Identiek aan de huidige regeling, met dien verstande dat een uitbreiding van een jeugdhuis of een
gelijkaardige infrastructuur, of een onderwijsinstelling, ook verantwoord wordt geacht indien zulks
genoodzaakt wordt door een aantoonbare nood in hoofde van een jeugdvereniging (in de zin van
het decreet van 29/03/2002) of een erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling.
De huidige en overbodige verduidelijking inzake aanpassingswerken wordt niet overgenomen.
Dergelijke aanpassingswerken vallen immers onder het begrip “verbouwingswerken” (verbouwingen
worden gedefinieerd als “aanpassingwerken binnen het bestaande bouwvolume van een constructie
die ten minste deels behouden wordt”. Het verbouwen wordt apart van de uitbreidingsregeling
geregeld.)

Nota : aanpassingswerken aan of bij een
dergelijk gebouw kunnen ook als het
overdekte volume niet wordt uitgebreid
Uitbreiding van een woning samen Voorwaarde bij uitbreiding :
met de woningbijgebouwen die er -het bouwvolume blijft beperkt tot ≤ 1.000 m³
fysisch één geheel mee vormen
- de volumevermeerdering blijft beperkt tot ≤ 100%
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Identiek aan de huidige regeling, met dien verstande dat het begrip “bouwvolume” conform de
bestaande praktijk decretaal wordt gedefinieerd in het nieuwe artikel 92 ; aangezien daar wordt
bepaald dat het bouwvolume ook de fysisch aansluitende aanhorigheden omvat, is de huidige
verduidelijking in artikel 145bis, §1, eerste lid, 6°, waarin ook gerefereerd wordt aan de
woningbijgebouwen, overbodig.
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1. Voor al deze verbouwingen, herbouwingen of uitbreidingen gelden bovendien de volgende voorwaarden :
1. Deze voorwaarden inzake het niet-verkrot en hoofdzakelijk vergund karakter worden integraal
- het gebouw is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot. Een gebouw is verkrot als aan de elementaire overgenomen in het nieuw voorgestelde artikel 108.
eisen van stabiliteit niet wordt voldaan op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen;
- het gebouw is hoofdzakelijk vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
De begrippen “hoofdzakelijk vergund” en “verkrot” worden duidelijkheidshalve omschreven in het
nieuw voorgestelde “definitieartikel” (artikel 92).
De nieuwe onderafdeling 3 (artikel 110) omvat een specifieke uitzondering op
de voorwaarde dat de zonevreemde constructies moeten “bestaan” op het ogenblik
van de vergunningaanvraag. Er wordt verduidelijkt dat de bepalingen inzake herbouw, verbouw en
uitbreiding ook van toepassing zijn op hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte constructies die
(geheel of gedeeltelijk) werden afgebroken, indien voldaan is aan volgende voorwaarden :
- voorafgaand aan de afbraak werd een stedenbouwkundige vergunning tot herbouw c.q.
verbouw afgeleverd (en de aanvrager wenst het plan nu aan te passen of om te zetten naar
herbouw)
- de aanvraag wordt ingediend binnen de geldigheidstermijn van de initiële stedenbouwkundige
vergunning tot herbouw of tot verbouw.
Deze regeling geldt niet in kwetsbare gebieden (met uitzondering van parkgebieden) en in
recreatiegebieden.
2. Bij een woning gelden bovendien de volgende beperkingen :
2. De generieke voorwaarden inzake woningen worden i.f.v. de leesbaarheid telkenmale
- als het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt, wordt het volume van de herbouwde woning beperkt tot afzonderlijk aangegeven bij die secties die betrekking hebben op woningbouw.
1.000 m³;
- het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
3. Verbouwings-, uitbreidings- of herbouwingswerken aan zonevreemde milieuvergunningsplichtige bedrijven kunnen
vandaag slechts worden vergund in zoverre is aangetoond dat de bouwheer op het ogenblik van de vergunningsaanvraag
over de vereiste milieuvergunning beschikt en het gebouw in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag
daadwerkelijk werd uitgebaat. Betreft het een aanvraag voor het herbouwen op dezelfde plaats, dan moet bovendien
worden aangetoond dat de activiteiten reeds vóór 17 juli 1984 (= de datum waarop functiewijzigingen voor het eerst
vergunningsplichtig zijn gesteld) in het gebouw zijn ondergebracht én de milieuvergunning op het ogenblik van de
aanvraag nog voor een periode van ten minste tien jaar geldig is.

3. De voorwaarden inzake de milieuvergunningsplicht worden integraal overgenomen in de nieuwe
regeling.
Conform de parlementaire voorbereiding wordt in de tekst wel verduidelijkt dat ook hier het
criterium “hoofdzakelijk vergund” speelt ; de vereiste dat de vergunningstoestand van de corpus van
het bedrijf (de “core business”) moet zijn aangetoond, heeft ook betrekking op de milieuhygiënische
toestand.
De specifieke criteria voor herbouwen op dezelfde plaats (activiteiten zijn reeds vóór 17 juli 1984 in
het gebouw ondergebracht + de milieuvergunning is minstens nog tien jaar geldig) worden
logischerwijs geschrapt.
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Gebouwen vernield of beschadigd door een plotse ramp

Gebouwen vernield of beschadigd door een plotse ramp

Als een zonevreemd vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw door een plotse ramp vernield of beschadigd werd, kan
het onder een aantal voorwaarden herbouwd of hersteld worden. Deze bepaling moet echter nog door een
uitvoeringsbesluit uitvoerbaar gemaakt worden.
De voorwaarden zijn :
‐
de vernieling of beschadiging gebeurde buiten de wil van de eigenaar; bij een natuurramp of een brandstichting
kan dit bewijs uiteraard relatief gemakkelijk geleverd worden; bij een brand of ontploffing tijdens de
exploitatie wordt dit reeds moeilijker;
‐
de aanvrager moet bewijzen dat het bewuste gebouw vóór de ramp niet verkrot was; voor het bedrijfsgedeelte
geldt dat het tijdens het jaar vóór de ramp werd uitgebaat; voor een eventueel woongedeelte moet worden
aangetoond dat het tijdens datzelfde jaar bewoond was (volgens het bevolkingsregister);
‐
de aanvraag kan slechts gebeuren binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag; als het
gebouw niet verzekerd was, moet de aanvraag gebeuren binnen het jaar na de ramp; om deze datum te kennen
moet men dus wachten op het uitvoeringsbesluit;
‐
het bewuste gebouw mag niet gelegen zijn in een groengebied, een natuurgebied, een natuurreservaat, een
natuurontwikkelingsgebied, een bosgebied of een vallei- of brongebied; het mag evenmin liggen in een
beschermd duingebied of een voor dit duingebied belangrijk landbouwgebied ;
‐
bij woningen moet het bouwvolume van de herbouwde woning beperkt blijven tot 1.000 m³ als het volume vóór
de ramp meer dan 1.000 m³ bedroeg; als van de aanvraag gebruikgemaakt wordt om een kleinere woning uit
te breiden moet het uiteindelijke bouwvolume beperkt blijven tot maximaal 850 m³ nuttige ruimte; de uitbreiding
mag een volumevermeerdering met 100% niet overschrijden; er mogen ook geen nieuwe woongelegenheden
gecreëerd worden ;
‐
bij bedrijfsgebouwen blijft de activiteit die erin wordt uitgeoefend, vergund; het (herstelde) bouwvolume blijft
beperkt tot de vergunde toestand; zowel het karakter als de verschijningsvorm van het gebouw moeten
behouden blijven ook als het gebouw volledig moet heropgebouwd worden.

De nieuwe regeling is inhoudelijk (formeel is één en ander opnieuw duidelijkheidshalve ingedeeld in
een regeling voor woningen en een regeling voor overige constructies) identiek aan de huidige
regeling, met volgende uitzonderingen :
- het begrip “plotse ramp” is vervangen door het generieke overmachtsbegrip
- het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar alle bestemmingsgebieden
- de specifieke verwijzing naar de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening wordt weggelaten,
aangezien het nieuw voorgestelde artikel 99 op algemene wijze stipuleert dat álle
vergunningsaanvragen, ook deze met betrekking tot zonevreemde constructies, getoetst worden aan
de goede ruimtelijke ordening
- de begrippen “karakter en verschijningsvorm” worden vervangen door het begrip “architecturale
typologie” ; dat begrip houdt in dat de herstelde constructie dient aan te sluiten bij de typologie
van de constructies in de betrokken streek (“werkmanswoning”, “hoeve van het langgeveltype”,
“vierkantshoeve”,…) ; het moet wél mogelijk zijn om waardevolle en vernieuwende architecturale
creaties die bvb. de vlakkenindeling van een constructie niet volledig overnemen, of meer licht, lucht
en ruimte creëren, toe te laten, in zoverre zij in overeenstemming zijn met de omgeving
- de beperking tot 850 m³ nuttige ruimte voor de uitbreiding van woningen wordt omgezet in een
beperking tot een bouwvolume van 1000 m³ ; deze uitbreidingsmogelijkheid geldt uitdrukkelijk niet
voor kwetsbaar gebied (m.u.v. parkgebied en agrarisch gebied met ecologisch belang of
ecologische waarde)
- de vergunningsaanvraag dient te geschieden binnen de drie jaar na het toekennen van het
verzekeringsbedrag c.q. binnen de vijf jaar na de rampspoed.

Een vergunning tot herbouwen of herstel kan maar worden afgeleverd als de goede ruimtelijke ordening niet wordt
geschaad. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden. De
bestaande of nog te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving mogen niet in het gedrang komen of verstoord
worden.
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Zonevreemde functiewijzigingen
Nieuw artikel 113
223. Inzake zonevreemde functiewijzigingen worden de algemene voorwaarden van het besluit
van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare
functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone, decretaal
verankerd.
Op die manier worden de essentialia van het beleid met betrekking tot deze functiewijzingen door
de decreetgever vastgelegd, zulks in overeenstemming met de beginselen die de verhouding tussen
de wetgevende en de uitvoerende macht beheersen.
De huidige zeer specifieke en vrij beperkende decretale regeling voor zonevreemde
landbouwbedrijven (artikel 145bis, §2, van het decreet van 18 mei 1999) zal ook onder de
algemene regeling ressorteren. Het besluit van de Vlaamse Regering zal in die zin moeten worden
herbekeken.
Planologische attesten
Nieuwe artikelen 114 t.e.m. 114.5
224. Als een uitbreiding of het herbouwen van een bedrijf slechts mogelijk is via het maken van
een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg, kan een eigenaar overeenkomstig het huidige
artikel 145ter van het decreet van 18 mei 1999 een beroep doen op een planologisch attest. Dit
attest wordt aangevraagd bij de gewestelijke planologische ambtenaar. Het attest vermeldt of het
bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Bij behoud vermeldt
het attest welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er op korte en op lange termijn mogelijk zijn.
225.

Deze regeling wordt in de voorliggende artikelen principieel behouden.

De rechtsgrond voor het planologisch attest wordt evenwel wijze geherformuleerd, waarbij de
regeling van een aantal eerder procedurele aspecten opgedragen wordt aan de Vlaamse
Regering.
226.

De inhoudelijke verschilpunten met de huidige regeling zijn gelegen in het volgende :

‐

Het planologisch attest zal ook kunnen worden afgegeven voor bedrijven die gelegen zijn in
gebieden die zijn geordend bij BPA of bij RUP (omwille van die substantiële verruiming kan
het overbodige en louter economisch criterium inzake de basisomzet van het bedrijf (huidig
artikel 145ter, §1, derde lid, 3°, van het decreet van 18 mei 1999) komen te vervallen).

‐

De mogelijkheid om een planologisch attest aan te vragen wordt verruimd ; ook bedrijven
die onder de meldingsplicht in het kader van de milieuvergunning sorteren, komen in
aanmerking.
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‐

Vandaag eist artikel 145ter voor de afgifte van een attest níet dat het bedrijf hoofdzakelijk
vergund dient te zijn. Evenwel geldt deze voorwaarde uiteraard wél indien op grond van
een attest een vergunning wordt aangevraagd. In de nieuw voorgestelde tekst wordt
logischerwijs onmiddellijk bepaald dat een attest slechts kan worden afgegeven aan een
hoofdzakelijk vergund bedrijf. Daarbij moet worden verwezen naar het nieuw voorgestelde
“definitieartikel” 92 van het decreet van 18 mei 1999 (7°), alwaar het begrip “hoofdzakelijk
vergund” wordt omschreven :
o Een bedrijf en zijn constructies is slechts hoofdzakelijk vergund indien de voor een
normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn.
o Het vergund karakter betreft zowel de bouwfysica als de (stedenbouwkundige36)
functie.

‐

Vermeldenswaardig qua procedure is het feit dat een aanvraag slechts onontvankelijk kan
worden verklaard indien de indiener in de gelegenheid werd gesteld om het gesignaleerde
verzuim te herstellen. Slechts wanneer van deze mogelijkheid niet of onvoldoende gebruik
werd gemaakt, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee wordt aangesloten
bij de stelling van J. GYSSELS dat i.h.v. publiekrechtelijke beslissingsorganen “het recht op
antwoord en inlichting ten volle moet spelen” (J. GYSSELS, “De overheidsaansprakelijkheid in
verband met informatie”, R.W. 1979-1980, 1209).

227. Het attest blijft vatbaar voor een administratief beroep door de gedelegeerde
planologische ambtenaar (provincie) of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (gemeente).
Hoofdstuk V. Verhouding met de milieuvergunning
Nieuw artikel 115
228. Deze ontwerpbepaling herneemt – zij het met de noodzakelijke hernummeringen – de inhoud
van artikel 128 van het decreet van 18 mei 1999, zoals aangepast conform het voorstel van
decreet van de heren Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs en Karlos Callens, mevrouw Hilde
Crevits en de heer Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning en van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, wat de verhouding tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning betreft (Parl. St., Vl.
Parl., 2006-’07, 1239/1).

36 Er wordt m.a.w. geen acht geslagen op de milieuvergunningssituatie. Het attest wordt immers meestal net
aangevraagd vooraleer een milieuvergunning zal worden aangevraagd of uitgebreid.
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Hoofdstuk VI. Geldingsduur en wijzigbaarheid
Stedenbouwkundige vergunningen
Nieuwe artikelen 116 t.e.m. 116.2
229. Het voorgestelde artikel 116 bepaalt duidelijk dat een stedenbouwkundige vergunning
steeds geldt voor een onbepaalde duur, behoudens indien zulks anders wordt vermeld.
Vandaag is de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen c.q. te bekomen beperkt tot
een aantal zeer diverse zaken (publiciteitsinrichtingen, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of
inrichten van een grond voor welbepaalde doeleinden of het doorvoeren van werken, handelingen
en wijzigingen voorafgaand aan bouwwerken, c.q. andere vergunningsplichtige werken of
handelingen, c.q. de verwezenlijking van de definitieve bestemming). Er moet worden aangenomen
dat deze decretale opsomming limitatief is (cfr. R.v.St., nr. 42.247, 11 maart 1993 en R.v.St., nr.
60.604, 28 juni 1996, T.R.O.S. 1996, 255).
Nochtans bepaalt het decreet van 18 mei 1999 ook dat aan (alle) stedenbouwkundige
vergunningen voorwaarden kunnen worden gekoppeld. Een tijdsbeperking kan theoretisch zo’n
voorwaarde zijn.
De verruiming van de mogelijkheid om tijdelijke vergunningen af te leveren, is dus logisch. Merk op
dat in Nederland de figuur van de tijdelijke bouwvergunning effectief reeds een groter
toepassingsbereik kent. In artikel 45 van de Nederlandse Woningwet worden volgende
mogelijkheden voor dergelijke vergunning genoemd : a) een woonkeet, b) een bouwwerk, bestemd
om in een tijdelijke behoefte, niet zijnde bewoning, te voorzien, c) een bouwwerk dat slechts
toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestemming, d) een tijdelijke afwijking van het geldende
bestemmingsplan.
Het is vooral situatie b) die niet steeds in alle gevallen door de huidige mogelijkheden van het
decreet van 18 mei 1999 wordt gedekt.
230. De voorgestelde bepalingen hebben uiteraard niet de bedoeling om elke bouwvergunning
systematisch aan een termijn te koppelen ; de limitering dient een uitzondering te blijven.
Niettemin wordt een kader gecreëerd waarbinnen voor tijdelijke behoeften tijdelijke vergunningen
kunnen worden afgeleverd.
231. De bestaande vervalregeling voor stedenbouwkundige vergunningen (van onbepaalde duur)
wordt gecontinueerd (cfr. huidig artikel 128 van het decreet van 18 mei 1999). Evenwel wordt zeer
uitdrukkelijk bepaald dat de vervaltermijnen in het geval van een uitdrukkelijk gefaseerde
vergunning gerekend worden per fase.
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232. De afgifte van een stedenbouwkundige vergunning kan conform het ontwerpdecreet-“gronden pandenbeleid” in specifieke gevallen afhankelijk worden gemaakt van een sociale last op het vlak
van de creatie van een sociaal woonaanbod. Om een effectieve uitvoering van deze belangrijke
sociale verbintenissen te verzekeren, geldt dat de niet-tijdige oplevering van het in dat kader te
ontwikkelen sociaal woonaanbod37 (= binnen de vijf jaar na de afgifte van de vergunning c.q.
binnen de vijf jaar na de aanvang van de vergunningsfase waarin het sociaal woonaanbod moet
worden verwezenlijkt (onverminderd eventuele schorsing van deze termijnen)) leidt tot het verval van
de vergunning. Ten overvloede kan worden gesteld dat zulks niet geldt voor de in het
ontwerpdecreet-“grond- en pandenbeleid” voorziene verbintenissen inzake de creatie van een zgn.
“bescheiden woonaanbod” ; indien deze verbintenissen niet worden uitgevoerd, geldt in dat geval
immers een “aankooprecht” ten bate van de overheid.
233. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning (op grond van welke reden ook) zal nooit
gelden ten aanzien van het bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht
onderworpen gedeelte van een bouwproject. Anders beslissen, zou inhouden dat geraakt wordt aan
burgerlijke rechten sensu lato ; zulks zou zich niet verdragen met het rechtszekerheids- en
vertrouwensbeginsel. Overigens onthoudt de ruimtelijke ordening zich principieel van een “inbraak”
in het burgerlijk recht, daar deze materie in beginsel aan de federale wetgever toekomt.
Verkavelingsvergunningen
Nieuwe artikelen 117 t.e.m. 117.4
234. In artikel 117 wordt (mits enkele legistieke aanpassingen) de huidige vervalregeling voor
verkavelingsvergunningen hernomen (cfr. huidig artikel 132 van het decreet van 18 mei 1999).
Er is wel verduidelijkt (zie reeds de toelichting bij het nieuwe artikel 94.1 van het decreet van 18
mei 1999), dat het verval van “grote” verkavelingen kan worden tegengehouden eens voor de
onmiddellijk uit te voeren lasten een zekerheid is gesteld of indien deze lasten zijn gerealiseerd.
De afgifte van een verkavelingsvergunning kan conform het ontwerpdecreet-“grond- en
pandenbeleid” in specifieke gevallen afhankelijk worden gemaakt van een sociale last op het vlak
van de creatie van een sociaal woonaanbod. De niet-tijdige oplevering van het in dat kader te
ontwikkelen sociaal woonaanbod38 (= binnen de vijf jaar na de afgifte van de vergunning c.q.
binnen de vijf jaar na de aanvang van de vergunningsfase waarin het sociaal woonaanbod moet
worden verwezenlijkt (onverminderd eventuele schorsing van deze termijnen)) leidt eveneens tot het
verval van de verkaveling39. Ten overvloede kan worden gesteld dat zulks niet geldt voor de in het
ontwerpdecreet-“grond- en pandenbeleid” voorziene verbintenissen inzake de creatie van een zgn.
“bescheiden woonaanbod” ; indien deze verbintenissen niet worden uitgevoerd, geldt in dat geval
immers een “aankooprecht” ten bate van de overheid.

D.w.z. indien de ontwikkelaar voor de uitvoering van de sociale last “in natura” opteert. Andere uitvoeringswijzen zijn
mogelijk, m.n. de verkoop van gronden aan een sociale woonorganisatie. Subsidiair kan worden ingestemd met een
geldelijke compensatie (“sociale bijdrage”).
38 D.w.z. indien de ontwikkelaar voor de uitvoering van de sociale last “in natura” opteert. Andere uitvoeringswijzen zijn
mogelijk, m.n. de verkoop van gronden aan een sociale woonorganisatie. Subsidiair kan worden ingestemd met een
geldelijke compensatie (“sociale bijdrage”).
39 Dit laat zich verklaren door het feit dat de systematiek van het verkavelingsattest (= voorwaarde voor de
valoriseerbaarheid van kavels) niet geldt voor de overdrachten- en indeplaatsstellingsregeling die in het
ontwerpdecreet betreffende het grond- en pandenbeleid wordt voorzien :
- door de private sector gecreëerde huurwoningen kunnen aan een sociale woonorganisatie worden
overgedragen zonder dat een verkavelingsattest (waarin de uitvoering der lasten wordt beaamd) vereist is
- een sociale woonorganisatie kan op grond van een administratieovereenkomst in de plaats treden van de
private sector wat betreft gecrëerde sociale koopwoningen en kavels (en de woningen/kavels verder
aanbieden), zonder dat een verkavelingsattest vereist is.
37
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235. Het verval van een verkavelingsvergunning (op grond van welke reden ook) zal nooit gelden
ten aanzien van het bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht
onderworpen gedeelte van een verkavelingsproject. Anders beslissen, zou inhouden dat geraakt
wordt aan burgerlijke rechten sensu lato ; zulks zou zich niet verdragen met het rechtszekerheids- en
vertrouwensbeginsel. Overigens onthoudt de ruimtelijke ordening zich principieel van een “inbraak”
in het burgerlijk recht, daar deze materie in beginsel aan de federale wetgever toekomt.
236. In het kader van het vertrouwensbeginsel wordt ook bepaald dat het verval van een
verkavelingsvergunning niet kan worden tegengesteld aan de personen die zich op de
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid na het verval
handelingen heeft gesteld (ten aanzien van één of meer van hun kavels) die dit verval tegenspreken.
Het gaat om volgende “vertrouwenswekkende” handelingen :
-

wijzigingen aan de verkavelingsvergunning hebben toegestaan
(niet geannuleerde) stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige
attesten hebben verleend.

In dit verband kan gerefereerd worden aan de literatuur, conform dewelke het vertrouwensbeginsel
vereist dat de overheid “bij het nemen van een besluit verwachtingen omtrent dit besluit, die in
eenzelfde situatie zijn gewekt, honoreert” (S. DE TAEYE, “Het rechtszekerheidsbeginsel en het
vertrouwensbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen, Brugge, Die
Keure, 2002, 138, nr. 70).
237. Artikel 117.1 sluit aan bij de huidige regeling conform dewelke een verkavelingsvergunning
(voor het deel dat niet vervallen is) herzien of vernietigd kan worden door middel van een
uitvoeringsplan (artikel 132, §5, van het decreet van 18 mei 1999).
In het kader van de rechtszekerheid wordt evenwel bepaald dat zo’n uitvoeringsplan slechts
definitief kan worden vastgesteld na verloop van een termijn van vijftien jaar40 na de afgifte van
de verkavelingsvergunning in laatste administratieve aanleg.
Uiteraard moet het mogelijk zijn om lopende deze termijn van vijftien jaar uitvoeringsplannen op te
maken die de verkavelingsvergunning herzien (of, uitzonderlijk, vernietigen) in het kader van grote
werken in het belang van het algemeen (lijninfrastructuur c.q. gemeenschaps- of nutsvoorzieningen).
238. In de ontwerpartikelen 117.2, 117.3 en 117.4 wordt voorzien in de gelimiteerde
mogelijkheid om verkavelingsvergunningen (op vraag van de eigenaars) respectievelijk te
vernietigen, te wijzigen of er aan te verzaken41 :
-

in artikel 117.2 en 117.3 wordt een eenvoudige regeling opgenomen conform dewelke
eigenaars de vernietiging of de wijziging van een verkavelingsvergunning kunnen vragen :
o voor het niet-vervallen gedeelte van de verkaveling kan een vernietiging worden
gevraagd door de eigenaars van ten minste de helft van de oorspronkelijk
toegestane kavels ; i.t.t. vandaag kan de overheid dus enkel zelf nog
“rechtstreeks” de vernietiging van de verkaveling bewerkstelligen via een
uitvoeringsplan of een plan van aanleg (zie boven) ; de vernietiging wordt hier
gekoppeld aan een initiatief vanuit de burger ; vanuit die participatieve idee
wordt ook wel bepaald dat de venietiging moet worden geweigerd indien meer
dan ¼ van de eigenaars van de oorspronkelijk toegestande kavels zich verzet
tegen de vernietiging ;

Deze termijn sluit aan bij de huidige termijn na dewelke de gemeente het niet-vervallen deel van een verkaveling kan
herzien of vernietigen (artikel 132, §4, van het decreet van 18 mei 1999) ; artikel 132, §§4 en 5, worden aldus als het
ware “geïntegreerd”.
41 De verzaking is thans nergens expliciet geregeld. Doch vaste rechtspraak neemt aan dat zulks mogelijk is.
40
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o de wijziging van een verkavelingsvergunning kan worden gevraagd doro elke
eigenaar van één of meer kavels, voor wat zijn kavels betreft. De wijziging kan
worden toegekend indien ten minste ½ van de eigenaars van de oorspronkelijk
toegestande kavels akkoord gaat. Dat akkoord kan uitdrukkelijk worden
gegeven (door ondertekening van de aanvraag), of impliciet (door het nietindienen van enig op ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar).
-

vandaag bevat het decreet van 18 mei 1999 geen regeling aangaande de verzaking van
de verkavelingsvergunning. Het Hof van Cassatie aanvaardt dergelijke mogelijkheid
evenwel (Cass., 13 april 1984, R.W. 1984-85, 1645). De verzaking gebeurt vandaag
meestal middels een aangetekende zending naar het vergunningverlenende bestuursorgaan.
De verzaking heeft gevolg als die overheid de afstand aanneemt. Dat principe wordt nu
duidelijkheidshalve decretaal verankerd (artikel 117.4).
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Hoofdstuk VII. Administratieve procedure
Reguliere en bijzondere procedure
Nieuwe artikelen 118 en 118.1
239. De vergunningsprocedures uit het decreet van 18 mei 1999 en deze voor de niet-ontvoogde
gemeenten (Coördinatiedecreet 1996) worden in één geïntegreerde tekst gegoten.
Met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
mogelijke administratieve procedures :
-

een reguliere procedure ;
een bijzondere procedure.

De bijzondere procedure is enkel van toepassing :
-

voor handelingen van algemeen belang ;
voor aanvragen, die worden ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen of semipubliekrechtelijke rechtspersonen.

De reguliere procedure maakt een onderscheid tussen ontvoogde en niet-ontvoogde gemeenten.
In navolgende artikelen wordt, waar dit onderscheid zich stelt, nadrukkelijk aangegeven of de
betreffende bepalingen gelden ten aanzien van de ontvoogde gemeenten, dan wel de nietontvoogde gemeenten.
240. Wat betreft het onderscheid reguliere/bijzondere procedure wordt voorzien in een aantal
verduidelijkingen en nuances.
Ten eerste. Artikel 48 van de oorspronkelijke tekst van de Stedenbouwwet bepaalde dat de
bouwvergunning verleend wordt door “de minister of zijn gemachtigde, wanneer ze wordt
aangevraagd door een administratieve of militaire overheid”.
Het begrip administratieve overheid moest worden begrepen in zijn ruimst mogelijke betekenis (A.
ROOSSENS, Ruimtelijke ordening en Stedebouw, Brussel, VBSG, 1963, 186).
De huidige bestuurlijke realiteit impliceert dat veel rechtspersonen een “hybride” (publiek-privaat)
karakter hebben.
Om vele toepassingsvragen te vermijden, wordt nu verduidelijkt dat de bijzondere procedure van
toepassing is op alle publieke overheden én op alle “semipublieke” rechtspersonen die (geheel of
gedeeltelijk) onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwetgeving vallen. (Artikel
118, §3, komt inhoudelijk overeen met de omschrijving van semipublieke instanties die onderhevig
zijn aan de overheidsopdrachtenregelgeving.)
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Ten tweede. Vanuit het subsidiariteitsprincipe c.q. het Europees Handvest inzake lokale autonomie
kan de vraag worden gesteld of vergunningsaanvragen van (semi)publieke rechtspersonen c.q. voor
handelingen van algemeen belang te allen tijde op gewestelijk niveau moeten worden afgehandeld.
Momenteel komen op gewestelijk niveau bvb. zeer veel aanvragen binnen voor het vellen van
bomen, die door een gemeentelijke verordening vergunningsplichtig zijn geworden. Verder hebben
heel wat gewestelijke aanvragen betrekking op kleine werken, zoals nutskabines op openbaar
domein, een luifel bij een gemeenteschool, een kleine overdekte fietsenstelplaats, enz…
De traditioneel aangedragen ratio van de bijzondere procedure – vermijden dat gemeenten voor
openbare projecten beslissingen zouden nemen die in strijd zouden kunnen zijn met het algemeen
belang – speelt in dergelijke gevallen manifest níet.
Om die reden wordt in de mogelijkheid voorzien om door de Vlaamse Regering aangewezen
eenvoudige werken of werken met een geringe ruimtelijke impact te laten vergunnen door het
college van burgemeester en schepenen (artikel 118, §1, tweede lid).
Ten derde. Mede in het kader van de ontwikkeling van het ontwerpdecreet inzake het grond- en
pandenbeleid, en de daarin geregelde betrokkenheid van private actoren bij de uitbouw van een
sociaal woonaanbod, is gereflecteerd over de wijze waarop aanvragen die (mede) betrekking
hebben op sociale woningbouw moeten worden ingediend en behandeld. In het kader van de
gelijkheid tussen private actoren en sociale woonorganisaties is ervoor geopteerd om zowel
aanvragen vanuit sociale woonorganisaties als aanvragen vanuit private actoren die binnen een
project sociale woningen creëren, via de reguliere procedure (eerste aanleg = gemeentelijk niveau)
te laten verlopen. Zulks kader tevens binnen de lokale regiefunctie van de gemeenten inzake het
(sociaal) woonbeleid.
241. Het is wenselijk dat bijzondere waarborgen inzake objectiviteit gelden bij de gemeentelijke
behandeling van aanvragen als vermeld onder “ten tweede” en “ten derde”.
Om die reden wordt in het kader van de behandeling van dergelijke aanvragen voorzien in een
verschanste autonomie ten bate van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (in ontvoogde
gemeenten ; in niet-ontvoogde gemeenten geldt de principiële tussenkomst van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar als waarborg).
Die verschanste autonomie komt er op neer dat de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar op
geen enkele wijze geïnstrueerd kan worden over de uitoefening van zijn adviseringstaak in het
kader van de betrokken aanvragen ; die taakuitoefening kan ook niet worden betrokken bij
rechtspositionele beslissingen betreffende de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
242. Ten slotte dient gewezen te worden op de soepele regeling van artikel 118.1 : wordt bij de
vergunningsaanvraag verkeerdelijk gebruik gemaakt van de reguliere / bijzondere procedure, dan
staat de ontvangende instantie in voor het doorsturen van het aanvraagdossier naar de juiste
diensten.
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Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning
Nieuwe artikelen 119 t.e.m. 119.8
243. Vandaag moeten voor éénzelfde project met betrekking tot de milieustedenbouwkundige aspecten twee onderscheiden vergunningsaanvragen worden ingediend.

en

Hoewel beide vergunningen hun eigen finaliteit hebben, is een afstemming van deze twee
procedures aangewezen.
244. In deze ontwerpartikelen is voorzien dat een stedenbouwkundige vergunning samen met een
milieuvergunning kan worden aangevraagd, onder de voorwaarden als vermeld in het
ontwerpartikel 119.
Er moet vooreerst een “inhoudelijke band” zijn tussen beide vergunningen. Dit vloeit voort uit de eis
dat de vergunningen aan elkaar “gekoppeld” moeten zijn. Conform artikel 5 van het
Milieuvergunningendecreet en het huidige artikel 128 van het decreet van 18 mei 1999 is het
gebruik van de milieuvergunning afhankelijk van het verkrijgen van de stedenbouwkundige
vergunning, en vice versa, op voorwaarde dat beide vergunningen betrekking hebben op de ruimte
die voor een hinderlijke inrichting zal worden aangewend. Er moet dus zeer zeker een minimale
relatie zijn tussen beide vergunningen.
Ten tweede dient het te gaan om vergunningen die in eerste administratieve aanleg afgeleverd
worden door het college van burgemeester en schepenen (d.w.z. dat het voor
milieuvergunningsaanvragen om zgn. “klasse 2-inrichtingen gaat), zodanig dat één orgaan
bevoegdheidstechnisch over beide aanvragen kan oordelen.
245. Voor de gezamenlijke indiening en behandeling van deze aanvragen, gelden een aantal
bijzondere procedureregelen :
-

-

-

de gezamenlijke indiening van de aanvragen gebeurt bij een uniek gemeentelijk loket (dat
fysiek, maar mogelijks ook virtueel, wordt georganiseerd) ;
de resultaten van de ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoeken worden via het uniek
loket en door middel van één brief aan de aanvrager gemeld ;
indien over de beide aanvragen een advies moet worden ingewonnen bij dezelfde
adviserende instantie, dan wordt aan deze instantie één gezamenlijke adviesvraag
voorgelegd ; de adviezen moeten uiteraard gelijktijdig worden uitgebracht (het blijft wél
gaan om onderscheiden adviezen, aangezien het aangevraagde in het ene advies vanuit
een ruimtelijk oogpunt bekeken wordt, en in het andere advies gekaderd wordt in een
milieugebonden visie)
er wordt over beide aanvragen steeds42 één gemeenschappelijk openbaar onderzoek
georganiseerd, rekening houdend met volgende modaliteiten :
o in het beslissingsproces over de milieuvergunning wordt ingegaan op milieugebonden
bezwaren en bezwaren aangaande de planologische verenigbaarheid van het
aangevraagde,
o bij de beoordeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt
ingegaan op alle stedenbouwkundige en ruimtelijk gebonden bezwaren,
o bezwaren die in beide beoordelingsprocessen aan bod komen, worden op gelijke,
gecoördineerde wijze behandeld, weerlegd, c.q. nagevolgd ;
het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvragen gelijktijdig en neemt
op dezelfde dag een beslissing over beide aanvragen ; de beslissingen worden uiteraard
ook gelijktijdig, via het uniek loket, aan de aanvrager betekend.

42 D.w.z. ook indien de stedenbouwkundige aanvraag in principe niet aan een openbaar onderzoek moet worden
onderwropen.
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246. Duidelijkheidshalve dient te worden gesteld dat als de gezamenlijke procedure voor
samengevoegde aanvragen wordt stopgezet omwille van de onontvankelijkheid of onvolledigheid
van één aanvraag (artikel 119.4), de ontvankelijk en volledig bevonden aanvraag ook niet verder
wordt behandeld. Zulks is logisch, nu de aanvrager het lot van beide aanvragen (die sowieso aan
elkaar gekoppeld zijn ; zie hoger) aan elkaar heeft verbonden. De aanvragen zijn
“interdependent”, waardoor het onwenselijk is om één aanvraag verder afzonderlijk te behandelen
(de dossiers zullen aldus opnieuw, samengevoegd of afzonderlijk, moeten worden voorgelegd).
247. De “spiegelbepalingen” in het Milieuvergunningendecreet worden ingevoerd middels een
apart decreet, dat gelijktijdig met voorliggend ontwerpdecreet behandeld wordt.
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Reguliere procedure : administratieve procedure in eerste aanleg
Nieuwe artikelen 120 t.e.m. 120.8
248. De hernieuwde en geïntegreerde (ontvoogde en niet-ontvoogde gemeenten)
vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg wordt weergegeven in het onderstaande
schema :
Aanvraag

- Beveiligde zending
- Dossieropbouw
vastgelegd door Vlaamse
Regering

Indienen bij college
van burgemeester en
schepenen

- Gemeentelijk stedenbouwkundig
ambtenaar of zijn gemachtigde
- Gemeentelijke administratie

Niet
ontvankelijk/volledig

Adviezen
(30 d. / 50 d.)

- Inwinning door 1) gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar of
zijn gemachtigde ; 2) college
burgemeester en schepenen of zijn
gemachtigde
- Instanties aan te wijzen door de
Vlaamse Regering
- Desgevallend : GECORO
- Gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar (enkel voor nietontvoogde gemeenten en voor
zover geen vrijstelling)
!! In niet-ontvoogde gemeenten
worden adviezen overgemaakt aan
GSA

Gaat volledigheid en
ontvankelijkheid van het
aanvraagdossier na

Ontvankelijk/volledig

Openbaar onderzoek
(30 d.)

Proces-verbaal
opgesteld door
gemeentelijke
stedenbouwkundig
ambtenaar of zijn
gemachtigde

Verslag gemeentelijk
stedenbouwkundig
ambtenaar

Beslissing college
van burgemeester en
schepenen
(105 d. / 150 d.)

- Iedereen kan
schriftelijke en
mondelinge bezwaren en
opmerkingen indienen
- Organisatie openbaar
onderzoek op kosten van
de aanvragen

Inventaris van ingediende
bezwaren en opmerkingen

- Kadert aanvraag binnen
regelgeving, voorschriften en
goede ruimtelijke ordening
- Desgevallend voorstel van
antwoord t.a.v. de bezwaren uit
het openbaar onderzoek
- Betekening afschrift (10 d.)
- Na betekening beslissing ter
plaatse aanplakken (3 d.)

Gebruik vergunning
(25 d.)
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Bij de herschrijving van de reguliere administratieve procedure is rekening gehouden met volgende
(in de algemene toelichting reeds aangehaalde) rechtsleer :
“Het mag als gezonde regelgeving worden gezien dat een wet of decreet zich beperkt tot
hetgeen voor de beoogde regulering essentieel is. Wat naar onderwerp of formulering niet van
essentiële aard is, mag bij delegatie voor nadere regeling aan een overheid van een lagere
rang worden overgelaten: door de wetgever aan de Koning, door de decreetgever aan een
gemeenschaps- of gewestregering”. (H. COREMANS en M. VAN DAMME, “Beginselen van
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving”, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge,
Die Keure, 1994, 75 c.q. 106-107).
Eén en ander vormt een pleidooi om in de decreetgeving te allen tijde het essentiële beleidskader
op te nemen. Deze visie laat toe dat een decreet dynamisch kan worden geïnterpreteerd,
uitgewerkt en geïmplementeerd, en vermijdt diverse wijzigingen.
Om die reden werden een aantal technische uitvoeringsregelingen gedelegeerd aan de Vlaamse
Regering.
249.

De adviserende instanties zullen bij besluit van de Vlaamse Regering worden aangewezen.

Wat betreft de rechtsgevolgen van de sectorale adviezen wordt verwezen naar de nieuwe
artikelen 99.2 en 99.3 ; deze ontwerpartikelen stellen het volgende :
-

-

Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig is met
direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, of indien
dergelijke strijdigheid manifest reeds uit het aanvraagdossier blijkt, dan moet de vergunning
worden geweigerd of moeten in de aan de vergunning verbonden voorwaarden
waarborgen worden opgenomen met betrekking tot de naleving van de sectorale
regelgeving.
Indien uit een verplicht in te winnen advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het
licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen andere beleidsvelden
dan de ruimtelijke ordening, dan kan de vergunning worden geweigerd.

Specifiek wat betreft de adviezen inzake Onroerend Erfgoed dient nogmaals te worden gesteld :
-

-

dat voorliggend ontwerpdecreet (boek III) verduidelijkt dat de machtiging in de zin van het
decreet van 3 maart 1976 slechts kan worden geïncorporeerd in de stedenbouwkundige
vergunning, indien deze stedenbouwkundige vergunning het advies van het Agentschap ROVlaanderen overneemt ;
dat het nieuw voorgestelde artikel 106 van het decreet van 18 mei 1999 een generieke
basis levert voor soepele afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften ten behoeve
van handelingen betreffende (definitief of voorlopig) beschermde monumenten en goederen
gelegen in (definitief of voorlopig) beschermde stads- of dorpsgezichten of landschappen.
Om misbruiken van dit facilitair kader te voorkomen, wordt aldaar gesteld dat dergelijke
afwijkingen slechts kunnen worden toegekend voor zover de betrokken handelingen gunstig
worden geadviseerd door het Agentschap RO-Vlaanderen.
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250. Ten aanzien van ontvoogde gemeenten dient te worden opgemerkt dat in de toekomst niet
alle dossiers meer moeten worden toegezonden aan het Agentschap RO-Vlaanderen.
Evidente dossiers of dossiers met een geringe impact moeten niet meer worden overgemaakt
(hetgeen een administratieve minderkost impliceert). De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
kan deze dossiers niet meer met een beroep bestrijden ; doch verder in het ontwerpdecreet wordt
aangegeven dat deze dossiers steekproefgewijs zullen worden getoetst.
251. Er worden tevens een aantal termijnverduidelijkingen doorgevoerd – vandaag zijn in de
bestaande procedure immers een aantal termijnregelingen opgehangen aan de datum van
inschrijving van de vergunning in het vergunningenregister ; deze datum is evenwel een onbekende,
behalve in hoofde van het gemeentebestuur.
252. De termijnregeling werd voorts ook afgestemd op het Milieuvergunningendecreet (evenwel
met behoud van een 75 dagen-termijn voor aanvragen in ontvoogde gemeenten, waarbij geen
openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, en waarbij geen (geldige) samenvoeging met
een milieuvergunningsaanvraag is geschied).
Specifiek wat de vrij korte termijn van veertien dagen voor het ontvankelijkheids- en
volledigheidsonderzoek betreft, dient te worden gesteld dat deze regeling effectief, om redenen
van harmonisering, overgenomen is uit de regelingen voor de behandeling van
milieuvergunningsaanvragen. Deze termijn geeft binnen het domein “Milieu” geen aanleiding tot
problemen of onwerkzame situaties.
In het kader van een eenduidige termijnregeling bij het verdere administratief beroep wordt ten
slotte bepaald dat de aanvrager de beslissing van het college uiterlijk de derde kalenderdag na
de dag van de betekening aanplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking
heeft. De datum van aanplakking moet uitdrukkelijk vermeld worden. De aanplakking gebeurt voor
ten minste twintig kalenderdagen (cfr. de identieke beroepstermijn). Indien de aanplakking niet of
niet correct (= minder dan twintig kalenderdagen) geschied, wordt dit “gesanctioneerd” door middel
van de beroepstermijnenregeling ; in dat geval gaat de termijn voor derden-belanghebbenden
slechts in vanaf de datum waarop de werken zichtbaar worden aangevangen (cfr. het nieuw
voorgestelde artikel 121, §3, tweede lid, en het nieuw voorgestelde artikel 128, §1, derde lid).
253. Het principe blijft dat een vergunning uitvoerbaar wordt als de aanvrager niet binnen 25
kalenderdagen (vanaf de eerste dag van de aanplakking) op de hoogte werd gebracht van een
administratief beroep43. In dat kader is bepaald dat een beroepsindiener op straffe van
onontvankelijkheid van het beroep verplicht is om simultaan met de indiening van het beroep een
afschrift over te maken aan de aanvrager (en aan het college) (cfr. nieuw artikel 121, §4).

43 Beperkte uitzonderingen zijn voorzien in het kader van de koppeling tussen de milieuvergunning en de
stedenbouwkundige vergunning (cfr. het nieuw voorgetelde artikel 115, §2, van het decreet van 18 mei 1999) en in het
kader van het ontwerpdecreet inzake het grond- en pandenbeleid. De verkrijger van een vergunning voor een bouw- of
verkavelingsproject waarbinnen bescheiden woningen of kavels moeten worden gerealiseerd, kan deze vergunning
immers eerst uitvoeren na het verlijden van een onderhandse akte waarin ten bate van een sociale woonorganisatie of
een openbaar bestuur (in de zin van artikel 33, §1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode) een aankoopoptie is
verleend. In het kader van deze optie stemt de verkavelaar of de bouwheer toe in de verkoop, aan de beneficiaris, van
de voor een bescheiden woonaanbod bestemde gronden; de optie kan worden gelicht indien het vooropgestelde
bescheiden woonaanbod niet is verwezenlijkt binnen een termijn van acht jaar na de afgifte van de vergunning (of van
de aanvang van de vergunningsfase waarin het bescheiden woonaanbod moet worden verwezenlijkt).
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Administratieve beroepsprocedure
Nieuwe artikelen 121 t.e.m. 121.4
254. Vandaag staat tegen een vergunningsbeslissing van een college van burgemeester en
schepenen een dubbel administratief beroep open (bij de deputatie en, op vordering van de
gemeente of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, bij de Vlaamse Regering), en een
jurisdictioneel beroep bij de Raad van State. In de twee administratieve beroepstrappen worden
telkens legaliteit én opportuniteit bekeken. Bij de Raad van State wordt de legaliteit van de
beslissing getoetst.
In het Vlaamse Regeerakkoord 2004-’09 is gestipuleerd dat ten minste het beroep van de
gemachtigde ambtenaar tegen beroepsbeslissingen van de deputatie nog slechts gestoeld mag zijn
op legaliteitsoverwegingen.
Redenerend vanuit dit beginsel, wordt voorgesteld om de volledige beroepsprocedure te
stroomlijnen als volgt :
-

-

1 administratief beroep bij de deputatie (legaliteit en opportuniteit) ; bij het afwijzen van
een beroep kan de deputatie een gezaghebbend advies verlenen m.b.t. de voorwaarden
conform dewelke de vergunning wél kan worden verleend, wat het opstarten van een
nieuwe vergunningsprocedure sterk kan bespoedigen en vereenvoudigen ;
1 beroep bij een administratief rechtscollege – dit is de nieuwe Raad voor
vergunningsbetwistingen ; het college voert (louter) een legaliteitstoets door.

255. Voorliggende artikelen betreffen het administratief beroep bij de deputatie. Het
jurisdictioneel beroep wordt verder in deze toelichting behandeld.
256. Een belangrijke praktische nieuwigheid is de keuze voor eenduidige en kenbare
uitgangspunten voor de berekening van de beroepstermijn.
Het beroep wordt op straffe van verval ingesteld binnen een termijn van twintig kalenderdagen, die
ingaat :
-

de dag nadat de vervaltermijn verstreken is, voor wat betreft de beroepen ingediend de
aanvrager, als de gemeente geen uitdrukkelijke beslissing heeft genomen ;
de dag na deze van de betekening van de kennisgeving van de beslissing, voor wat betreft
het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de
aanvrager ;
de dag na deze van aanplakking, voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere
belanghebbende. Enkel in het uitzonderlijke geval waarin de aanvrager de kennisgeving
van de vergunning niet of niet gedurende twintig kalenderdagen heeft aangeplakt, geldt
de zichtbare aanvang der werken als uitgangspunt van de beroepstermijn.
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Een belangrijk principieel uitgangspunt (ten opzicht van de huidige procedure van het
Coördinatiedecreet van 1996) is dat het beroep openstaat voor :
-

-

de aanvrager van de vergunning ;
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of
nadelen kan ondervinden ten gevolge van het vergunde ;
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen
door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een
duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten44 ;
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in die gevallen waarvoor de
Vlaamse Regering bepaald heeft dat de ontvoogde gemeenten geen afschrift dienen te
bezorgen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte
impact van de vergunning of de eenvoud van het dossier ;
de adviserende instanties, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten
onrechte niet om advies werden verzocht.

Deze bepaling kadert in artikel 9, derde lid, van het Verdrag van Aarhus, volgens hetwelk de
overheid dient te waarborgen dat burgers “wanneer zij voldoen aan de eventuele in het nationale
recht neergelegde criteria, toegang hebben tot bestuursrechterlijke of rechterlijke procedures om het
handelen en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met
bepalingen van haar nationale recht betreffende het milieu”.
257. Omdat het beroep de vergunning (die normaliter na 25 dagen kan worden uitgevoerd)
schorst, is het van wezenlijk belang dat de indiener van het beroep gelijktijdig met het overmaken
van het beroepschrift aan de deputatie, en afschrift bezorgt aan de aanvrager van de vergunning
en aan het college van burgemeester en schepenen. Ook indien bvb. de aanvrager zelf een beroep
instelt, is het vereist dat het college onmiddellijk een afschrift krijgt ; het college moet immers om
redenen van proceseconomie onmiddellijk het administratief dossier kunnen overmaken aan de
deputatie.
Om die redenen is de eis dat gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift een afschrift
bezorgd wordt aan de aanvrager en het college, voorgeschreven als een
ontvankelijkheidsvoorwaarde.
258. De ontwerptekst creëert geen verplichting om bij de behandeling van het administratief
beroep opnieuw alle adviezen, vereist in eerste administratieve aanleg, opnieuw in te winnen. In de
bestaande vergunningenstelsels bestaan daarover vandaag onderscheiden interpretaties en
regelingen.
De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar kan uiteraard wel facultatief bijkomende inlichtingen
bij de adviesorganen inwinnen bij de opmaak van zijn verslag, waarin hij de vergunningsaanvraag
kadert binnen het recht en een goede ruimtelijke ordening.
Aan het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar wordt overigens het
gemeentelijke vergunningsdossier, inclusief de diverse adviezen, toegevoegd.

De collectieve belangen kunnen zowel van morele, materiële als ideële aard zijn. De vereiste dat de betrokken
vereniging getuigt van een voldoende duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten kan blijken uit talloze
feitelijke elementen, zoals verslagen van de werkzaamheden, publicaties, enz. Naast deze gegevens kan de effectieve
werking (mede) worden aangetoond door de duurzame erkenning van de werking door de overheid, bijvoorbeeld door
de subsidiëring of het zitting hebben in overleg- en adviesorganen.

44
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259. De beroepsregeling voorziet in een argumentatieve fuik45 : hetgeen als bezwaar bij een
eventueel openbaar onderzoek had kunnen worden gesteld, kan niet voor het eerst in administratief
beroep worden aangevoerd. (Rechts)feiten en overwegingen die ten tijde van het openbaar
onderzoek redelijkerwijs niet kenbaar waren, kunnen uiteraard wel tot een beroepsmiddel leiden,
ook indien de verzoeker geen bezwaren heeft ingediend naar aanleiding van het openbaar
onderzoek.
260. De administratieve beroepsprocedure kan worden samengevat door middel van
onderstaand schema :

Verzoeker
stuurt
afschrift naar :
- aanvrager
- college burgemeester
en schepenen (de
gemeente maakt volledig
dossier over)
Provincie bezorgt
afschrift aan GSA

Indiener beroep
desgevallend
dossiervergoeding
verschuldigd

Horen betrokken partijen
(mondeling of schriftelijk)

Beslissing (desgevallend
stilzwijgend) college van
burgemeester en schepenen

Beroep bij deputatie
(20 d.)

Kan worden ingesteld door :
- de aanvrager
- (rechts)persoon die hinder of
nadelen kan ondervinden
- procesbekwame verenigingen
die optreden namens een groep
wiens collectieve belangen zijn
bedreigd of geschaad
- de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar
- de adviserende instanties

Schorsing uitvoering
vergunning tot aan
betekening beslissing
deputatie

Verslag provinciaal
stedenbouwkundig
ambtenaar

Beslissing deputatie

- Kadert aanvraag binnen
regelgeving, voorschriften en
goede ruimtelijke ordening
- Toevoegen vergunningsdossier
gemeente
- Betekening afschrift (75 d.)
- Na betekening beslissing ter
plaatse aanplakken (3 d.)

Gebruik vergunning
(onmiddellijk)

45 De term is afkomstig van de Nederlandse auteur L.J.A. DAMEN (“Rechtsvorming door de bestuursrechter onder de
Awb”, in F.A.M. STROINK, A.W. HERINGA en A.R. NEERHOF, Vijf jaar JB en Awb, Den Haag, Sdu, 1999, 27-29).
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Bijzondere procedure
Nieuw artikel 122
261. Dit voorgestelde artikel betreft aanvragen voor handelingen van algemeen belang en
aanvragen ingediend door publieke of semipublieke rechtspersonen.
Het Regeerakkoord 2004-2009 stelt in dat verband het volgende :
“Voor de eigen vergunningsaanvragen krijgen de lokale besturen en de sociale
huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om bij de Vlaamse overheid in beroep te gaan
tegen afwijzende beslissingen”.
Er is een hoorplicht ingeschreven, voor zover de vergunningverlenende overheid (dit is de Vlaamse
Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar) zinnens is om een negatief oordeel uit te brengen. Deze hoorplicht komt te vervallen
wanneer de aanvrager reeds de kans heeft gekregen om zijn argumenten kenbaar te maken tijdens
een overlegvergadering (zoals deze bij veel grote projecten reeds wordt georganiseerd).
Tegen de beslissingen staat een beroep open bij de Raad voor vergunningsbetwistingen (zie
verder).
262. Zeer belangrijk is dat ook voor deze bijzondere procedure in een decretale termijnregeling
wordt voorzien :
-

er geldt een ruime termijn voor het eventuele openbaar onderzoek en voor de advisering
(60 dagen)
na deze 60 dagen-termijn beslist het bestuur binnen een termijn van 30 dagen ; indien niet
tijdig wordt beslist, wordt het bestuur geacht de vergunning te hebben geweigerd
(uiteraard staat ook tegen dergelijke impliciete weigering een beroep bij de Raad voor
vergunningsbetwistingen open).

Op die manier geldt een zekere gelijkberechtiging tussen “private” en “publieke” aanvragen.
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Een schematische weergave van de bijzondere procedure ziet er uit als volgt :
Aanvraag

Bijzondere procedure staat open voor :
- aanvragen voor handelingen van algemeen belang
- aanvragen vanwege door (semi)publieke rechtspersonen
Eventueel vooroverleg/medebeslissing Vlaamse Bouwmeester
Ontvankelijkheids- en volledigheidstoets

Desgevallend openbaar onderzoek
(60 d.)

Advies college burgemeester en schepenen
+ eventuele andere instanties (60 d. – in
voorkomend geval tijdens O.O.)

- Iedereen kan schriftelijke
en mondelinge bezwaren
en opmerkingen indienen
- Organisatie openbaar
onderzoek op kosten van
de aanvragen
- Proces-verbaal
(omvattende ten minste een
inventaris van de bezwaren
en opmerkingen)

Hoorzitting met aanvragen indien voornemen
tot afwijzen, behoudens indien reeds overleg
is georganiseerd (tijdens of na adviestermijn)

Beslissing door :
- Vlaamse Regering of
gedelegeerd
stedenbouwkundig
ambtenaar
- Gewestelijk
stedenbouwkundig
ambtenaar (30 d.)
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- Betekening afschrift
- Na betekening beslissing ter plaatse aanplakken (3 d.)
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Hoofdstuk VIII. Raad voor vergunningsbetwistingen
Oprichting
Nieuwe artikelen 123 en 123.1
263. De voorgestelde artikelen stellen een Raad voor vergunningsbetwistingen in, die zich als
administratief
rechtscollege
uitspreekt
over
annulatieberoepen,
ingesteld
tegen
vergunningsbeslissingen, genomen in laatste administratieve aanleg (desgevallend stilzwijgend, dit is
wanneer de vervaltermijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, verstreken is).
264. De Raad heeft een beperkte nevenbevoegdheid : aangezien de validering van een as builtattest waarin marginale afwijkingen worden vastgesteld tussen de feitelijkheid en de bouwplannen,
ingrijpt op de initiële bouwplannen, leunt deze validering vrij dicht aan bij een (regulariserende)
vergunningsbeslissing. Om die reden worden ook annulatieberoepen tegen dergelijke
valideringsbeslissingen onder de rechtsmacht van de Raad gebracht.
Deze nevenbevoegdheid is aldus inherent verbonden met het vergunningencontentieux. Om die
reden geldt hetgeen hieronder wordt gesteld aangaande de bevoegdheid tot het oprichten van een
administratief rechtscollege dat zich uitspreekt over de rechtmatigheid van vergunningsbeslissingen,
evenzeer ten aanzien van valideringsbeslissingen.
265. Aangaande de bevoegdheid van de decreetgever om een administratief rechtscollege
inzake vergunningsbetwistingen te installeren, dient inderdaad het volgende worden gezegd.
Beleidsmatig
De beroepsprocedure bij de nieuwe Raad voor vergunningsbetwistingen vervangt het beroep bij de
Vlaamse Regering (bij delegatie : de Minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening), zoals dat
vandaag bestaat.
De uitspraken van deze Raad kunnen verder nog bij wijze van cassatieberoep worden
aangevochten bij de Raad van State. Dit betekent dat de Raad van State enkel oordeelt in rechte
en niet zelf het geschil beslecht.
Deze ontwerpbepalingen doen uiteraard geen afbreuk aan het principe dat een geschil over een
vergunningsbeslissing op grond van artikel 159 van de Grondwet voor de gewone rechter wordt
gebracht.
De redenen voor de oprichting van dit administratief rechtscollege zijn velerlei.
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Ten eerste. Artikel 9, tweede lid, van het Verdrag van Aarhus stelt o.m. het volgende :
“Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetgeving, dat leden van het
betrokken publiek
a. die een voldoende belang hebben
dan wel
b. stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een Partij dit
als voorwaarde stelt,
toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie en/of een ander bij
wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan, om de materiële en formele rechtmatigheid te
bestrijden van enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de bepalingen van artikel 6 en,
wanneer het nationale recht hierin voorziet en onverminderd het navolgende derde lid, andere
relevante bepalingen van dit Verdrag”.
Het beroep bij de Vlaamse Regering – bij delegatie : de bevoegde Minister – kan structureel niet
gezien worden als een beroep bij een rechterlijke instantie c.q. een bij wet ingesteld onafhankelijk
en onpartijdig orgaan.
Zeker nu het de bedoeling is om beroepen door derden-belanghebbenden (niet-aanvragers)
mogelijk te maken, lijkt het beleidsmatig onwenselijk dat deze beroepen worden behandeld door
het orgaan dat instaat voor het uittekenen van het beleidsmatig, planologisch en reglementair kader
waarbinnen vergunningen worden afgeleverd. In de “Beter Bestuurlijk Beleid-filosofie” worden
beleidsvoorbereiding en (toezicht, via het behandelen van beroepen, op) beleidsuitvoering,
stelselmatig gescheiden.
Ten tweede. Reeds werd verwezen naar het Regeerakkoord (2004-’09), dat stelt dat het beroep in
hoofde van de gemachtigde ambtenaar tegen beroepsbeslissingen van de deputatie beperkt dient
te worden tot een beroep gestoeld op legaliteitsoverwegingen.
Ten derde. Ook werd gewezen op de wens van het Regeerakkoord om tegen
vergunningsbeslissingen van de Vlaamse Regering c.q. de gedelegeerde stedenbouwkundige
ambtenaar in een geëigende beroepsmogelijkheid te voorzien, voorafgaand aan het
(cassatie)beroep bij de Raad van State.
Ten vierde. Bij een omvorming van het beroep op Vlaams niveau naar een legaliteitsberoep, is het
aangewezen om te opteren voor een jurisdictioneel beroep, in plaats van een beroep bij een
orgaan van het actief bestuur (“een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan”). Een
jurisdictioneel beroep biedt immers naar alle betrokkenen toe de meeste waarborgen ex artikel 6
E.V.R.M. en beantwoordt aldus het best aan de Aarhus-doelstellingen.
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Ten vijfde. Het laten wegvallen van de beroepstrap op Vlaams niveau is voor de stellers van het
ontwerpdecreet geen optie :
-

-

binnen de Vlaamse en de Belgische rechtsordening is de dubbele beroepstrap tegen
stedenbouwkundige vergunningsbeslissingen reeds decennia een vaste constante ; het
afschaffen van deze verworvenheid zou op gespannen voet staan met het
vertrouwensbeginsel ;
een gespecialiseerd administratief rechtscollege voorafgaand aan een administratief
cassatieberoep bij de Raad van State biedt het voordeel dat de techniciteit en de
feitelijkheid van de vergunningsproblematiek aan een diepgaand feitenonderzoek kan
worden onderworpen ; op die manier kan de marginale toetsing van de rechtmatigheid van
het beoordelingsproces in hoofde van de betrokken bestuurlijke overheid factisch en
technisch worden doorgevoerd ; bij een eventueel cassatieberoep voor de Raad van State
dient één en ander dan geen voorwerp van onderzoek meer te zijn.

Ten zesde. De “traditionele” redengeving voor de oprichting van administratieve rechtscolleges –
specialisatie en snelheid van werking – speelt in casu zeer sterk, ondermeer om structurele redenen.
Huidig ontwerpdecreet (cfr. het middels artikel 74 nieuw voorgestelde artikel 179 van het decreet
van 18 mei 1999) stelt uitdrukkelijk dat de eerst aan te duiden adviseurs van de Raad (zie
daaromtrent verder) onder de ambtenaren van het departement RWO en het Agentschap ROVlaanderen zullen worden aangewezen. De bij de vergelijkende proef batig gerangschikte
ambtenaren van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het
departement die ten minste drie jaar ervaring hebben met het behandelen van vergunningsdossiers
cfrm. het Coördinatiedecreet van 1996, zullen daarbij ambtshalve worden aangewezen. De
expertise van deze personeelsleden, die vandaag de administratieve beroepen op Vlaams niveau
behandelen, is een uniek gegeven, dat in de schoot van de nieuwe Raad zeer zeker kan worden
gevalideerd.
Één en ander betekent dat snel tot een uitspraak wordt gekomen, die efficiënt en effectief
gekaderd kan worden binnen het geheel van het ruimtelijk beleid. De oprichting van het
administratief rechtscollege is dan ook mede gelegitimeerd vanuit de behoefte om op korte termijn
een gespecialiseerd jurisdictioneel oordeel te hebben over vergunningsgeschillen, waardoor de
betrokkenen snel duidelijkheid hebben over het feit of de geplande werkzaamheden al dan niet
kunnen worden aangevat.
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Juridische aspecten
De wenselijkheid van de Raad voor vergunningsbetwistingen werd hierboven geduid.
De vraag naar de mogelijkheid ervan laat zich opsplitsen in twee deelvragen :
1°
2°

Kan voor het contentieux op het vlak van ruimtelijke ordening een administratief rechtscollege
worden opgericht?
Zo ja, kan het Vlaams Gewest dergelijk rechtscollege installeren?

Deze deelvragen worden hieronder behandeld.
1° Leent het vergunningenbeleid in de ruimtelijke ordening zich tot de oprichting van een
administratief rechtscollege?
1°A. Objectief en subjectief contentieux
De bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en rechtbanken enerzijds, en de administratieve
rechtscolleges anderzijds, moet vertrekken vanuit de vraag of de te beslechten geschillen subjectief
dan wel objectief van aard zijn.
Een geschil is subjectief wanneer een subjectief recht in het geding is. Een burger heeft ten aanzien
van een openbare dienst een subjectief recht wanneer er een rechtsregel bestaat die de burger een
aanspraak verleent om van de openbare dienst een welbepaalde gedraging te eisen (bvb. een
aanspraak op een bepaald pensioenbedrag) ; de burger dient een eigen belang te hebben bij
deze gedraging. Wanneer aan rechtscolleges een subjectieve geschillenbeslechting wordt
opgedragen, dient de bevoegdheidsverdeling vastgelegd in artikel 144 en 145 van de Grondwet
te worden gerespecteerd (zie verder).
Rechtscolleges kunnen ook worden belast met objectieve rechtspraak. In de objectieve rechtspraak
staan de aanspraken van de partijen los van hun subjectieve rechten. De rechter spreekt zich niet uit
over het bestaan of de draagwijdte van een subjectief recht, maar gaat enkel na of het objectieve
recht werd geschonden, en vernietigt in voorkomend geval de bestreden handeling. Het
annulatieberoep bij de Raad van State is een vorm van dergelijke rechtspraak. De oprichting van
administratieve rechtscolleges waaraan een objectief contentieux wordt opgedragen, vindt zijn
grondslag in artikel 146 van de Grondwet.
Het verschil tussen subjectieve en objectieve geschillenbeslechting ligt aldus in essentie in de aard
van het geboden rechtsherstel. Subjectieve rechtspraak beoogt het herstel van subjectieve rechten,
zijnde aanspraken van een rechtssubject op een ander rechtssubject. Objectieve rechtspraak herstelt
het recht.
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1°B. Burgerlijke en politieke rechten
Het voorgestelde rechtscollege is in essentie belast met objectieve rechtspraak : de vernietiging van
vergunningsbeslissingen. Op zich zou aldus kunnen worden volstaan met een verwijzing naar artikel
146 G.W.
Het ontwerpdecreet stelt echter dat de Raad, bij vaststelling van onregelmatigheden, tevens
volgende bevoegdheden heeft :
“1°
2°
3°

welbepaalde onregelmatige of kennelijk onredelijke motieven aanwijzen die bij de
totstandkoming van de nieuwe beslissing niet kunnen worden betrokken ;
specifieke rechtsregelen of rechtsbeginselen aanwijzen die bij de totstandkoming van de
nieuwe beslissing moeten worden betrokken ;
de procedurele handelingen omschrijven die voorafgaand aan de nieuwe beslissing
moeten worden gesteld.

De Raad kan bij het bevelen van de in het tweede lid, 3°, vermelde procedurele handelingen
afwijken van de bij of krachtens dit decreet bepaalde procedurevoorschriften, in zoverre zulks
verantwoord wordt vanuit proceseconomische redenen en de nood aan een snel en effectief
rechtsherstel”.
Het rechtsherstel kan in een aantal geval dus zeer nauw aansluiten bij een subjectief rechtsherstel.
Om die reden verdient het aanbeveling om de uitgetekende geschillenregeling tevens te bekijken in
het licht van de bevoegdheidsafbakening tussen de justitiële en de administratieve rechter,
vastgelegd in artikel 144 en 145 G.W.
Deze artikelen maken een onderscheid tussen twee categorieën van subjectieve rechten, te weten de
burgerlijke rechten en de politieke rechten.
Luidens artikel 144 G.W. behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Geschillen over politieke rechten behoren blijkens artikel 145 G.W. in principe ook tot de
bevoegdheid van de gewone rechtbanken, behoudens wanneer de wet voorziet in de oprichting van
administratieve rechtscolleges.
Het principearrest van het Grondwettelijk Hof nr. 14/97 van 18 maart 1997 stelt een inhoudelijk en
materieel demarcatiecriterium tussen burgerlijke en politieke rechten voorop. Van een politiek recht
is sprake wanneer de overheid optreedt in de uitoefening van een functie die in een zeer nauwe
verhouding staat tot “de prerogatieven van het openbaar gezag” van de Staat.
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S. LUST schrijft daaromtrent :
“Om uit te maken of een optreden van een overheid constitutief is voor een burgerlijk dan wel
voor een politiek recht, onderzoekt het Arbitragehof dus in welke verhouding de functie waarin
deze overheid optreedt, staat tot de prerogatieven van het openbaar gezag van de Staat.
Afhankelijk van het verband tussen beide is een politiek of een burgerlijk recht in het geding.
Alleen verduidelijkt het Arbitragehof niet wat het verband moet zijn opdat niet langer over een
burgerlijk maar over een politiek recht sprake zou zijn. Ook dit criterium heeft bijgevolg weer
niet die precisie die nodig is om de aard van het recht ondubbelzinnig te kunnen bepalen. Het
blijkt als het ware eerder een “aanvoelen aan de ellebogen”. Het criterium laat enkel toe een
marginaal toezicht uit te oefenen op de kwalificatie door de wetgever van het recht, het laat
enkel toe na te gaan of het betrokken recht kennelijk burgerlijk of politiek van aard is.” (S.
LUST, “Raad van State. Afdeling Administratie. Rechtsherstel door de Raad van State”,
Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 2000, 81).
Vergunningsbeslissingen zijn nu handelingen waarmee de overheid eenzijdig beslist over de
(niet-)toekenning van een ontheffing op het principiële bouwverbod of verkavelingsverbod. Een
individueel vergunningenstelsel wordt gezien als een noodzaak om aan de overheid een toezicht te
geven op de voorgenomen werkzaamheden, in het licht van diverse stedenbouwkundige bepalingen.
De vergunning is aldus een essentieel onderdeel van de bouwpolitie. Unilateraal oordeelt de
overheid bij een vergunningsbeslissing, zonder zich uit te spreken over de vraag of de aanvrager
een subjectief recht op bouwen/verkavelen bezit, over de wijze van uitoefening van dit recht en
over de vraag of deze wijze van uitvoering verenigbaar is met het openbaar belang waarvan de
behartiging haar is toevertrouwd (R.v.St., STOUTHUYZEN, nr. 33.357, 9 november 1989).
Aldus is een vergunningsbeslissing bij uitstek een voorbeeld van de “imperiumbevoegdheid” van de
overheid – prerogatief waarover zij als enige beschikt. Het voorgaande leidt duidelijk tot de
conclusie dat er sprake is van een politiek recht in de zin van het aangehaalde arrest van het
Grondwettelijk Hof. Geschillen omtrent dergelijke handelingen kunnen om die reden krachtens artikel
145 van de Grondwet bij formele wet onderworpen worden aan de bevoegdheid van een
administratief rechtscollege.
2° Kan een gewestdecreet over gaan tot de oprichting van een administratief rechtscollege (inzake
vergunningsbetwistingen)?
2°A. Artikel 23 van de Grondwet
Volgens artikel 23 G.W. heeft ieder het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.
In de parlementaire voorbereiding wordt gesteld dat deze bescherming niet in strikte zin mag
worden begrepen :
“Op de overheid rust een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te waken dat de volgende
generaties nog over een leefbaar milieu zouden kunnen beschikken. Haar taak in dit verband is
zeer ruim. Het betreft niet alleen natuurbescherming, maar onder meer ook bestrijding van de
vervuiling van water, lucht en bodem, een goede ordening van de ruimte, landbouw en veeteelt
en het aanmoedigen van milieuvriendelijke technieken in industrie en verkeer.” (Parl. St., Senaat
1988-89, nr. 100/10/2°, 10).
Inderdaad bevestigt de rechtspraak dat de zorgplicht in de zin van artikel 23 van de Grondwet
ook de esthetische aspecten van het leefmilieu in ruime zin betreft (Vred. Marche-en-Famenne, 21
februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1301, noot M.C. COPPIETERS. Zie ook J. THEUNIS, “Recht op
bescherming van het leefmilieu”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge,
Die Keure, 2006, 349).
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Binnen de bevoegdheidssferen “leefmilieu”, “natuurbehoud”, maar ook “ruimtelijke ordening” zijn de
gewesten nu de principiële regelgevers, op grond van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
(B.W.H.I.).
Door die bevoegdheidstoewijzing samen te lezen met artikel 23 van de Grondwet, ontlenen zij
aldus rechtstreeks aan de Grondwet een bevoegdheid om beschermende en politionele maatregelen
inzake de ruimtelijke ordening te treffen, ondermeer via de uittekening van een vergunningenstelsel.
Dergelijke bevoegdheid impliceert logischerwijs ook de bevoegdheid om de rechtsbescherming
tegen beslissingen binnen dat vergunningenstelsel uit te tekenen, zowel in hoofde van personen die
geen vergunning verkrijgen als ten bate van derden-belanghebbenden die menen dat een positieve
vergunningenbeslissing op onrechtmatige wijze gegeven is.
De bevoegdheid om een administratief rechtscollege op te richten inzake vergunningsbetwistingen
kan aldus geacht worden rechtstreeks voort te vloeien uit artikel 23 G.W., dat dan als het ware (in
een zgn. “systeeminterne interpretatie”) een uitzondering vormt op artikel 161 van de Grondwet,
volgens hetwelk in principe geen administratief rechtscollege kan worden ingesteld dan krachtens
een (federale) wet (zie daaromtrent verder).
Evenwel kan de oprichting van dergelijk college ook op artikel 161 G.W. zélf gestoeld worden,
middels een beroep op de impliciete bevoegdheden van het gewest. Eén en ander wordt onder de
volgende rubriek behandeld.
2°B. Impliciete bevoegdheden
Artikel 161 van de Grondwet omvat een algemeen legaliteitsbeginsel inzake de oprichting van
administratieve rechtscolleges :
“Geen administratief rechtscollege kan worden ingesteld dan krachtens een wet.”.
Tot vóór de grondwetsherziening van 1993 was het volgens een vaste rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof voor de gemeenschappen en de gewesten onmogelijk om, zelfs met toepassing
van de impliciete bevoegdheden, administratieve rechtscolleges op te richten, op te heffen of de
bevoegdheden ervan te wijzigen (zie o.m. Grondwettelijk Hof, nr. 44/87, 23 december 1987, T.B.P.
1988, 277). Artikel 19, §1, eerste lid, B.W.H.I. bepaalde immers dat de decreetgever niet kan
treden op “de bevoegdheden die door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden”.
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Door de staatshervorming van 1993 werd bedoeld artikel 19, §1, principieel behouden, maar met
de mogelijkheid om de impliciete bevoegdheden ook toe te passen op de voorbehouden
aangelegenheden van de federale overheid46. Na deze staatshervorming werd in de doctrine (zie
o.m. J. VANDE LANOTTE e.a., Administratieve rechtscolleges. Een rechtsvergelijkende studie, i.o.v.
DWTC, 29 ; J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het publiek recht, Brugge, Die Keure, 1997, 598 ; P.
BARRA, noot onder R.v.St., nr. 46.329, 1 maart 1994, T.O.R.B. 1993-‘94, 270 en A. COPPENS, “De
Raad van State en de administratieve rechtscolleges in de Grondwet”, R.W. 1993-‘94, nr. 27, 913),
maar ook in de rechtspraak (Grondwettelijk Hof, nr. 25/97, 30 april 199747), verdedigd dat de
decreetgever administratieve rechtscolleges kan oprichten, voor zover daarbij voldaan is aan de
toepassingsvoorwaarden inzake impliciete bevoegdheden, zoals deze zijn uitgewerkt in de
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
Zeer duidend in dit verband is de Verklarende Nota bij de invoering van het artikel 107quinquies
(het huidig artikel 161) van de Grondwet ter gelegenheid van de Staatshervorming van 1993
(woordelijk herhaald door de Minister van Binnenlandse Zaken in de Kamercommissie (Parl. St.,
Kamer, 1992-‘93, 831/3, 2. Zie ook de Minister in dezelfde zin : Parl. St., Kamer, 1992-‘93,
831/3, 8). Deze nota stelt :
“Indien het Parlement zijn goedkeuring verleent aan de voorstellen tot wijziging van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, meer bepaald de
uitbreiding van de mogelijkheid van het toepassen van artikel 10 van deze wet met betrekking
tot de impliciete bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten in de aangelegenheden
die door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden, zal het niet meer onmogelijk zijn dat de
Gemeenschappen en de Gewesten bepaalde aspecten die hun bevoegdheden betreffen regelen,
binnen het kader van de door het Arbitragehof aan de impliciete bevoegdheden gegeven
interpretatie.”.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in dit verband uitdrukkelijk gesteld dat oprichting van een
administratief rechtscollege door de gemeenschappen en gewesten mogelijk is, doch geen afbreuk
kan doen aan het feit dat de Raad van State – als hoogste administratief rechtscollege – over een
verbrekingsmogelijkheid beschikt (Parl. St., Kamer, 1992-‘93, 831/3, 6, 7 en 10).

De staatshervorming van 2001 bracht een nieuwe aanpassing van artikel 19, §1, B.W.H.I. mee. De bijzondere wet
van 13 juli 2001 verduidelijkt dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen voorbehouden aangelegenheden de
vervat zijn in de bepalingen van de Grondwet die dateren van voor en na de staatsvervorming van 1980 : “Voor wat
betreft de bepalingen van de Grondwet die dateren van na de staatshervorming moet aan het woord “wet” in beginsel een
bevoegdheidsverdelende betekenis verleend worden. Voor wat de bepalingen van de Grondwet betreft die dateren van voor
de staatshervorming, is het evenwel evident dat de grondwetgever zich op dat ogenblik niet bewust geweest kan zijn van de
bevoegdheidsverdelend aspect van de uitdrukking ‘wet’. […] Aan deze bepaling is derhalve geen bevoegdheidsverdelend
karakter toe te kennen.” (Parl. St., Senaat, 2000-01, nr. 2-709/1). In deze dient evenwel te worden vastgesteld dat
artikel 161 G.W., dat in 1993 in de Grondwet werd toegevoegd, dateert van na de Staatshervorming van 1980, en
dat aldus de aan de federale wetgever voorbehouden bevoegdheid inzake het instellen van administratieve
rechtscolleges bevestigd wordt, waadoor toch grond moet worden gezocht in de impliciete bevoegdheden van de
Gemeenschap.
47 In dit arrest van het Grondwettelijk Hof inzake de beroepscommissie bij het Vlaams Fonds voor de sociale integratie
van personen met een handicap, ingesteld bij decreet van 27 juni 1990, stelde het Hof dat de commissie onmiskenbaar
de kenmerken vertoonde van een administratief rechtscollege, en dat dit de bevoegdheidsregels vervat in de B.W.H.I.
schond, “zoals zij gelding hadden op dit ogenblik”. Impliciet werd aldus aangegeven dat na de staatshervorming van
1993 wel degelijk administratieve rechtscolleges kunnen worden opgericht.
46
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Een zeer duidelijk standpunt werd aansluitend ingenomen door de Minister van Wetenschapsbeleid :
“Le système de la juridiction administrative générale appartient en propre au fédéral. Ne
peuvent relever des Régions et des Communautés […] que des juridictions, spécifiques, donc non
générales : celles qui sont liées aux compétences et celles qui sont placées sous un double
contrôle : celui de la Cour d’arbitrage, quant aux conditions de leur formation, puisque, par
hypothèse, elles sont établies par décret, et celui du Conseil d’Etat, car, à aucun moment, elles ne
peuvent siéger en dernier ressort. Les décisions qu’elles peuvent prendre n’échappent pas à la
compétence génerale du Conseil d’Etat.”.
Al deze elementen werden bijeengebracht in het belangrijke principearrest nr. 49/2003 van het
Grondwettelijk Hof van 30 april 2003.
In dat arrest moest het Hof oordelen over de commissie die uitspraak doet betreffende het beroep
ingesteld door een persoon tegen een beslissing van het Waalse Agentschap voor de integratie van
gehandicapte personen inzake een individueel recht op een financiële tegemoetkoming. Deze
commissie wordt door het Waalse gewestdecreet van 6 april 1995 opgevat als een administratief
rechtscollege.
Het Hof stelt dat de Waalse decreetgever op grond van de impliciete bevoegdheden wel degelijk
kon overgaan tot de oprichting van dergelijk college. De decreetgever kon in redelijkheid oordelen
dat de installatie van het rechtscollege noodzakelijk is voor het voeren van zijn beleid
(Grondwettelijk Hof, nr. 49/2003, 30 april 2003, J.T.T. 2005, afl. 914, 167, noot en T.B.P. 2004
(verkort), afl. 5, 299, overw. B.8.3).
Het Hof voegt eraan toe dat “de in het geding zijnde bepaling op de bevoegdheid van de federale
wetgever marginaal (kan) worden geacht, vermits geen inbreuk wordt gemaakt op de bevoegdheid van
de gewone rechtscolleges, die trouwens geen kennis namen van de in het geding zijnde aanvragen toen
die aangelegenheid nog tot de bevoegdheid van de federale overheid behoorde” (ibid., B.8.4).
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt aldus te aanvaarden dat de gemeenschappen en
de gewesten met toepassing van hun impliciete bevoegdheden administratieve rechtscolleges kunnen
oprichten, voorzover aan de volgende voorwaarden is voldaan :
-

-

de door de gemeenschappen of de gewesten buiten hun bevoegdheid aangenomen
regeling moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een aan hen uitdrukkelijk
toegewezen bevoegdheid : er is dus een nauwe band vereist tussen de uitdrukkelijke
gemeenschaps- of gewestbevoegdheid en de op grond van artikel 10 B.W.H.I. betreden
federale aangelegenheid ;
de betreden federale aangelegenheid dient zich te lenen tot een gedifferentieerde
regeling ;
de weerslag van de betrokken bepalingen op die aangelegenheid is slechts marginaal.
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Recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof toont volgens A. ALEN en K. MUYLLE bovendien aan
dat het Hof bereid is om een ruimere toepassing te maken van de impliciete bevoegdheden ex
artikel 10 B.W.H.I. waaraan het Hof normaliter zeer restrictieve voorwaarden stelt (A. ALEN en K.
MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 346-34748). Zo toetst het Hof,
anders dan vroeger, de vereiste dat de door de gemeenschap aangenomen regeling noodzakelijk
moet zijn voor de uitoefening van een aan haar toegewezen bevoegdheid, eerder marginaal, zodat
het Hof de door de decreetgever ingeroepen redenen enkel verwerpt wanneer die “kennelijk
onjuist” zijn (Grondwettelijk Hof, nr. 189/2002, 19 december 2002, R.W. 2002-‘03, afl. 37, 1457,
noot P. POPELIER, T.B.P. 2004 (verkort), afl. 1, 41 en T.O.R.B. 2002-03, afl. 5, 478, noot R.
VERSTEGEN, overw. B.7. en nr. 49/2003, 30 april 2003, J.T.T. 2005, afl. 914, 167, noot en T.B.P.
2004 (verkort), afl. 5, 299, overw. B.8.3). De beoordeling van de noodzakelijkheidsvereiste komt
aldus in de eerste plaats aan de decreetgever toe.
Het Grondwettelijk Hof aanvaardt aldus dat het Vlaams Gewest op grond van artikel 10 B.W.H.I.
bevoegd is om een administratief rechtscollege op te richten. Evenwel dienen de door het Hof
opgeworpen criteria tot toepassing van artikel 10 B.W.H.I. vervuld te zijn.
Het ligt nu in de rede dat de oprichting van een administratief rechtscollege voor
vergunningsbetwistingen noodzakelijk is om te voldoen aan het conglomeraat van specifieke
beleidswensen, als uiteengezet onder de beleidsmatige toelichting hierboven. Inzonderheid de
beleidsintentie om het beroep tegen beslissingen van de deputatie te onderworpen aan een
legaliteitsberoep bij een instantie die openstaat voor elke burger-belanghebbende en aan de
waarborgen van artikel 6.1 E.V.R.M. voldoet, noopt bij uitstek tot de inrichting van een
administratief rechtscollege, evenals de beleidsmatig gewenste beroepstrap tegen
vergunningsbeslissingen in het kader van de zgn. “bijzondere vergunningsprocedure” (in hoofde van
de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar).

Zie ook adv. R.v.St. (afd. wetgeving) 35.979/1 van 30 oktober 2003 over het voorontwerp van decreet betreffende
de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs en de begeleiding van de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen, Parl. St. Vl. Parl. 2003-‘04, nr. 1960/1, 180-182. Dit advies behandelt de
ontwerpregeling van de recentelijk opgerichte ‘examenrechtbank’ voor het hoger onderwijs in Vlaanderen.
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Ook de twee andere voorwaarden doen geen probleem rijzen.
Dat één en ander zich leent tot een gedifferentieerde aanpak blijkt uit de sterk verschillende
ruimtelijke aanpak tussen de gewesten, die een eigenstandig “materieel beleid” voeren. De inleiding
van een nieuw rechtsvergelijkend werk spreekt boekdelen ; zij vertrekt vanuit de idee dat “les
législations régionales développent leurs particularismes et s’éloignent chaque jour davantage du tronc
commun qu’a constitué la loi du 29 mars 1962” (J. VAN YPERSELE en B. LOUVEAUX, Le droit de
l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Brussel, Larcier, 2006, XV)49.
Zeer zeker verschilt de planologische context in de verschillende gewesten. In het Waals Gewest en
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gewerkt via een “plan de secteur” en een “plan
communal d’aménagement”, voor Wallonië, en een “plan régional d’affectation du sol” en een “plan
particulier d’affectation du sol”, voor Brussel. Deze planniveaus zijn ontworpen binnen een vrij
hiërarchisch gestructureerde context. In het Vlaamse Gewest wordt dan weer gewerkt via drie
planniveaus, waarbij één en ander wordt geconcipieerd aan de hand van het subsidiariteitsbeginsel.
Nu de plancontext, die de basis vormt voor de vergunningenpolitie, reeds dermate verschillend is,
blijkt duidelijk dat één en ander zich tot een gedifferentieerde regeling leent op het vlak van de
vormgeving van de rechtsbescherming tegen vergunningsbeslissingen.
De ontworpen regeling heeft daarenboven slechts een marginale weerslag op de federale justitiële
bevoegdheid, daar zij – uiteraard – geen afbreuk doet of kan doen aan de functie van de Raad
van State als administratieve cassatierechter. Daarenboven vormt de voorgestelde regeling “slechts”
de feitelijke omvorming van een reeds ten tijde van de Stedenbouwwet bestaande beroepstrap op
gewestelijk niveau.

Ndl. : “De gewestelijke regelgevingen ontwikkelen hun eigenheid en verwijderen zich elke dag meer van de
gemeenschappelijke “stam” die de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 vormde”.
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Bevoegdheid
Nieuw artikel 124
266.

Het ontwerpartikel omschrijft de bevoegdheden van de Raad bij annulatieberoepen.

Wanneer de Raad de onregelmatigheid van een beslissing vaststelt, kan hij de bestreden
vergunningsbeslissingen vernietigen. De Raad kan het bestuur, dat de vernietigde beslissing nam,
bevelen om een nieuwe beslissing te nemen, onder de door de Raad gestelde voorwaarden. Deze
voorwaarden hebben inzonderheid betrekking op de termijn waarbinnen de nieuwe beslissing
genomen moet worden, op de rechtsregelen en rechtsbeginselen die bij de nieuwe beslissing
gehonoreerd moeten worden en op de onregelmatige of kennelijk onredelijke motieven die niet bij
de nieuwe beslissing kunnen worden betrokken. Uiteraard zal de Raad nimmer voorwaarden
opleggen die een pure opportuniteitsbeoordeling van de zaak inhouden ; zulks komt aan het bestuur
toe.
Eén en ander vormt een explicitering en een versteviging van vaste Raad van State-rechtspraak
omtrent de gevolgen van een annulatiearrest :
“Het gezag dat de vernietigingsgrond toekomt betrokken op wat hij inhoudelijk doet kennen –
de niet door de overheid nagekomen rechtsplicht -, geeft de nadere bepaling van wat, na het
vernietigingsarrest en ter uitvoering van het arrest, het goedmaken door de overheid van de
vastgestelde rechtsverstoring inhoudelijk vergt,… wat de overheid, om het arrest
overeenkomstig het vernietigingsmotief zijn volle uitwerking te geven, als bijkomend herstel
boven en buiten de vernietiging nog moet doen” (R.v.St., Tibax, nr. 20.599, 30 september
1980, Arr. R.v.St. 1980, 1240, overw. 2.1 ; zie ook R.v.St., Zoete, nr. 22.446, R.W. 1982‘83, 1633, overw. 8.3.3.2).
De Raad kan ambtshalve middelen inroepen, die niet in het verzoekschrift zijn opgenomen, voor
zover deze middelen de openbare orde betreffen.
267. De voorzitter van de Raad kan tevens, ambtshalve of op verzoek, voorlopige voorzieningen
treffen ; dit is de schorsing van de bestreden beslissing ter voorkoming van een moeilijk te herstellen
ernstig nadeel.
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Samenstelling
Nieuwe artikelen 125 t.e.m. 125.3
268. De Raad bestaat uit vijf raadsleden (waaronder één voorzitter – zie verder), benoemd door
de Vlaamse Regering. De aanduiding gebeurt op gelijke wijze als vastgelegd in artikel 70, §2 en
§4, van de gecoördineerde Raad van State-wet :
Artikel 70.
§2. Niemand kan tot staatsraad worden benoemd tenzij hij volle zevenendertig jaar oud en
doctor, licentiaat of master in de rechten is, een nuttige juridische beroepservaring van ten
minste tien jaar kan doen gelden en aan een van de volgende voorwaarden voldoet :
1°
geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris
bij de Raad van State, het vergelijkend examen van referendaris bij het Arbitragehof,
het vergelijkend examen van adjunct-auditeur bij het Rekenhof of het examen inzake
beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek ;
2°
een administratieve functie met minstens rang 15 of een gelijkwaardige rang uitoefenen
bij een Belgische overheidsdienst of bij een Belgische overheidsinstelling ;
3°
met goed gevolg een proefschrift tot het verkrijgen van het doctoraat in de
rechtsgeleerdheid hebben verdedigd of geaggregeerde zijn voor het hoger onderwijs in
de rechten ;
4°
in België een ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van werkend rechter
uitoefenen dan wel lid is van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bedoeld in artikel
39/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ;
5°
houder zijn van een leeropdracht rechtswetenschappen aan een Belgische universiteit.
Voor de toepassing van het vorige lid wordt het ambt van referendaris bij het Hof van Cassatie
gelijkgesteld met de ambten waarvan de uitoefening een nuttige juridische beroepservaring
oplevert in de zin van dat lid.
De staatsraden worden, voor ten minste de helft van hun aantal, benoemd uit de leden van het
auditoraat en van het coördinatiebureau.
§4. De staatsraden worden voor het leven benoemd. De eerste voorzitter, de voorzitter en de
kamervoorzitters worden in deze functies aangewezen uit de staatsraden onder de voorwaarden
en op de wijze bij deze wetten bepaald.
De geldelijke en administratieve rechtspositieregelingen die gelden in hoofde van staatsraden zijn
van overeenkomstige toepassing op de raadsleden.
269.
‐
‐
‐

De Raad wordt ondersteund door :
twee griffiers ;
vijf adviseurs, benoemd na een vergelijkend examen ;
administratief personeel.

Huidig ontwerpdecreet stelt uitdrukkelijk dat de eerst aan te duiden adviseurs prioritair onder de
ambtenaren van het departement RWO en het Agentschap RO-Vlaanderen zullen worden
aangewezen. Inzonderheid de expertise van de personeelsleden van de afdeling
Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid die vandaag de administratieve beroepen
op Vlaams niveau behandelen, is een uniek gegeven, dat in de schoot van de nieuwe Raad zeer
zeker kan worden gevalideerd.
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Werkingsregelen
Nieuwe artikelen 126 t.e.m. 126.2
270. De voorzitter, die jaarlijks door de raadsleden zelf wordt aangeduid, is belast met de
dagelijkse leiding van de Raad, en het opmaken en opvolgen van een beleidsplan.
271.

De Raad neemt een door de Vlaamse Regering te bekrachtigen reglement van orde aan.

Dit reglement deelt de Raad in in Kamers en bepaalt de wijze waarop de beroepsdossiers aan de
Kamers worden toegewezen.
De Kamers houden in principe zitting met één raadslid.
Een zitting met drie raadsleden is mogelijk in de gevallen waarin zulks nodig wordt geacht om de
eenheid van de rechtspraak te verzekeren of wanneer juridische moeilijkheden daartoe grond
opleveren.
De Raad wijst elke griffier toe aan één of meer Kamers.

26 juni 2008

125

Procedure
Nieuwe artikelen 127 t.e.m. 132.1
272. Beroepen voor de Raad kunnen aanhangig worden gemaakt door dezelfde personen en
instanties als vermeld onder de administratieve beroepsprocedure bij de deputatie, te weten :
-

-

de aanvrager van de vergunning ;
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of
nadelen kan ondervinden ten gevolge van het vergunde ;
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen
door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een
duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten ;
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in die gevallen waarvoor de
Vlaamse Regering heeft dat de ontvoogde gemeenten geen afschrift dienen te bezorgen
aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte impact van
de vergunning of de eenvoud van het dossier ;
de adviserende instanties, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten
onrechte niet om advies werden verzocht.

273. Aangezien de vergunningenprocedure vanaf de eerste administratieve aanleg tot het
jurisdictioneel beroep bij de Raad ontwikkeld is als één keten, waarbij geschillen in een zo vroeg
mogelijk stadium moeten worden opgelost, via betrokkenheid bij het openbaar onderzoek of via
een administratief beroep bij de deputatie (dat open staat voor alle belanghebbenden, i.t.t. de
regeling van het Coördinatiedecreet van 1996). Om die reden wordt op het niveau van het
jurisdictioneel beroep voorzien in een formele fuik en in een argumentatieve fuik.
Belanghebbenden voor wie een administratief beroep openstond, en dit niet hebben uitgeput,
worden geacht te hebben verzaakt aan het recht om zich tot de Raad te wenden (formele fuik).
Daarenboven gelden volgende stelregels (argumentatieve fuik) :
- hetgeen bij het openbaar onderzoek had kunnen worden aangevoerd, mag niet pas bij de
Raad worden ingeroepen (deze regeling geldt in hoofde van derden-belanghebbenden) ;
een gelijkaardige regeling is ingeschreven op het niveau van het administratief beroep bij
de deputatie, d.w.z. dat de specifieke regeling op het niveau van het jurisdictioneel beroep
vooral belang zal hebben in de gevallen waar de vergunning verleend wordt op
gewestelijk niveau (en dus geen administratief beroep mogelijk is)
- hetgeen in de beroepsprocedure bij de deputatie had kunnen worden aangevoerd, mag in
beginsel niet pas bij de Raad worden aangevoerd.
De formele fuik speelt dus op het niveau van de toelaatbaarheid van het volledige beroep. De
argumentatieve fuik speelt op het niveau van de individuele beroepsmiddelen.
274. De partijen kunnen zich bij een procedure voor de Raad voor vergunningsbetwistingen doen
bijstaan of laten vertegenwoordigen door een raadsman.
De raadsman die een partij vertegenwoordigt, moet een schriftelijke machtiging kunnen voorleggen,
uitgezonderd wanneer hij een advocaat(-stagiair) is of wanneer hij samen met de partij, die hij
vertegenwoordigt, verschijnt.
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De ontwerpregeling voorziet in de mogelijkheid tot wraking van de raadsleden. De gronden tot
wraking zijn dezelfde als deze vermeld in artikel 828, 829, tweede lid, en 830 van het Gerechtelijk
Wetboek :
Artikel 828.
Ieder rechter kan worden gewraakt om de volgende redenen :
1°
wegens wettige verdenking ;
2°
indien de rechter of zijn echtgenoot persoonlijk belang bij het geschil heeft ;
3°
indien de rechter of zijn echtgenoot bloed- of aanverwant van de partijen of van een
hunner in de rechte lijn is, of in de zijlijn tot in de vierde graad, of indien de rechter
bloed- of aanverwant in de voormelde graad is van de echtgenoot van een der partijen ;
4°
indien de rechter, zijn echtgenoot, hun bloed- of aanverwanten in de opgaande en de
nederdalende lijn, een geschil hebben over een gelijksoortige aangelegenheid als
waarover de partijen in geschil zijn ;
5°
indien in hun naam een geding aanhangig is voor een rechtbank waarin een van de
partijen rechter is ; indien zij schuldeiser of schuldenaar van een der partijen zijn ;
6°
indien een crimineel geding is gevoerd tussen hen en een van de partijen, of hun
echtgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn ;
7°
indien er een burgerlijk geding hangende is tussen de rechter, zijn echtgenoot, hun
bloedverwanten in de opgaande en de nederdalende lijn of hun aanverwanten in
dezelfde lijn, en een van de partijen, en dat geding, indien het door de partij is
ingesteld, begonnen is vóór het geding waarin de wraking wordt voorgedragen ; indien
dat geding, ingeval het afgehandeld is, binnen zes maanden vóór de wraking afgedaan
is ;
8°
indien de rechter voogd, toeziende voogd of curator, voorlopig bewindvoerder of
gerechtelijk raadsman, begiftigde of vermoedelijk erfgenaam, meester of vennoot van
een der partijen is ; indien hij beheerder of commissaris is van enigerlei instelling,
vennootschap of vereniging die partij is in het geding ; indien een der partijen zijn
begiftigde of vermoedelijke erfgenaam is ;
9°
indien de rechter raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil ; indien hij
daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of als scheidsrechter, behalve indien
hij in dezelfde aanleg :
1.
heeft medegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen ;
2.
na uitspraak te hebben gedaan bij verstek, van de zaak kennis neemt op verzet ;
3.
na uitspraak te hebben gedaan op een voorziening, later van dezelfde zaak
kennis neemt in verenigde kamers ;
10° indien de rechter heeft deelgenomen aan een vonnis in eerste aanleg en hij van het
geschil kennis neemt in hoger beroep ;
11° indien hij als getuige is opgetreden; indien hij, sedert de aanvang van het geding, door
een partij op haar kosten ontvangen is of geschenken van haar heeft aangenomen ;
12° indien er tussen hem en een van de partijen een hoge graad van vijandschap bestaat ;
indien er zijnerzijds aanrandingen, mondelinge of schriftelijke beledigingen of
bedreigingen hebben plaatsgehad sinds de aanleg van het geding of binnen zes
maanden vóór de voordracht van de wraking.
Artikel 829.
[…]
De raadsheer of de rechter in sociale zaken of in handelszaken kan bovendien worden
gewraakt :
1°
indien hij met een van de partijen verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst ;
2°
indien hij lid is geweest van het personeel, of van het bestuur- of beheersorgaan van een
rechtspersoon met wie een van de partijen verbonden is geweest door een
arbeidsovereenkomst.
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Artikel 830.
Er is geen reden tot wraking in de gevallen waarin de rechter verwant is aan de voogd, de
curator, de voorlopige bewindvoerder of de gerechtelijke raadsman van een van beide partijen,
of aan de beheerders of commissarissen van een instelling, vennootschap of vereniging die partij
is in de zaak, tenzij de bedoelde voogden, beheerders of betrokkenen een afzonderlijk of
persoonlijk belang hebben.
275. In elke stand van het dossier kan de voorzitter van de Raad, ter voorkoming van een moeilijk
te herstellen ernstig nadeel, een bestreden vergunningsbeslissing schorsen. Hij neemt deze
schorsingsbeslissing, hetzij op verzoek van één der partijen, hetzij ambtshalve.
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276. De procedure voor de Raad voor vergunningsbetwistingen laat zich schematisch samenvatten
op de volgende wijze :

Vergunningsbeslissing
(laatste administratieve
aanleg)

Kan worden ingesteld door :
- de aanvrager
- (rechts)persoon die hinder of nadelen kan ondervinden
- procesbekwame verenigingen die optreden namens een
groep wiens collectieve belangen zijn bedreigd of
geschaad
- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
- de adviserende instanties

Beroep bij Raad door
middel van verzoekschrift
(20 d.)

Inschrijving in register door
griffier

Afschrift verzoekschrift aan
verweerder

- Mogelijkheid tot remediëren indien verzoekschrift niet
voldoet aan voorschriften (15 d.)
- Griffierecht verschuldigd door verzoeker

Kennisgeving samenstelling
bevoegde Kamer aan
verzoeker en verweerder

Antwoordnota verweerder
+ administratief dossier
(30 d.)

Afschrift desgevallend aan
andere belanghebbenden

Verzoek tot tussenkomst
(30 d.)

Kennisgeving antwoordnota
+ neerlegging administratief
dossier aan verzoeker

Geen antwoordnota
verweerder binnen termijn

Wederantwoordnota
verzoeker
(15 d.)

Toelichtende nota
verzoeker
(15 d.)

Zitting Raad
(binnen 60 d.)

Schriftelijke uiteenzetting

Enkel pleitnota’s
kunnen nog worden
overgemaakt

Proces-verbaal zitting

Beraadslaging + uitspraak
(60 d.)

Afschrift aan partijen
(15 d.)
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Diverse bepalingen
Nieuwe artikelen 133 t.e.m. 133.3
277.
-

Deze ontwerpartikelen regelen nog volgende bijkomende aangelegenheden :
de kredieten, nodig voor de werking van de Raad, worden uitgetrokken op de begroting
van het departement ;
de Vlaamse Regering stelt alle nodige aanvullende organieke maatregelen vast, die nodig
zijn voor de uitvoering van dit hoofdstuk ;
de website van het departement zal dienen te voorzien in de geanonimiseerde publicatie
van de uitspraken van de Raad en van een jaarlijks verslagboek ;
de Raad zal elk jaar in de loop van de maand september de stand van de zaken die
hangende zijn onderzoeken, en hierover uiterlijk op 15 oktober verslag uitbrengen aan de
Vlaamse Regering en aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

26 juni 2008

130

TITEL V. DIVERSE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1. Vergunningen- en plannenregister
Artikel 36
278. De bepalingen inzake de vergunningen- en plannenregisters staan vandaag verspreid over
het decreet van 18 mei 1999 (artikel 92 t.e.m. 98 en artikel 134). Zij worden thans in één
doorlopend geheel samengebracht.
Bij deze “coördinatie” wordt wat het vergunningenregister betreft ook rekening gehouden met de
door voorliggend ontwerpdecreet nieuw gecreëerde figuren :
a) het as built-attest
b) het eventueel declaratief attest in het kader van de woonrechten voor weekendverblijven
(nieuw artikel 145quater)
c) de meldingsplicht.
In het kader van de actieve openbaarheid van bestuur wordt wat het plannenregister betreft
voorzien in de aanwijzing van percelen die aanleiding kunnen geven tot een planschadevergoeding,
een planbatenheffing of een bestemmingswijzigingscompensatie (= een compensatieregeling,
gecreëerd middels het ontwerpdecreet op het grond- en pandenbeleid).
Deze nieuwe vermeldingen mogen echter geen aanleiding geven tot een verzwaring van de
ontvoogdingsvoorwaarden (het beschikken over een conform verklaard plannenregister en
vergunningenregister is een ontvoogdingsvoorwaarde).
In navolging van de huidige bepaling van artikel 191, §1bis, van het decreet van 18 mei 1999,
wordt daarom (via artikel 81 en 82 van dit ontwerpdecreet) in artikel 190 en 191 van het decreet
van 18 mei 1999 ingeschreven dat de gemeenten ontwerpregisters kunnen voorleggen voor
conformverklaring, zonder dat de nieuwe gegevens daarin zijn opgenomen. Zij dienen wel aan te
geven binnen welk tijdspad de nieuwe gegevens ingebracht zullen worden. De conformverklaring
kan geschieden zonder dat de nieuwe gegevens reeds zijn ingebracht.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de meldingsplicht. Aangezien de handelingen die aan de
meldingsplicht onderworpen worden, in principe vergunningsplichtig zijn, betekent de input van
meldingen in het vergunningenregister geen bijkomende administratieve last.
279. De vermeldingen inzake het vermoeden van vergunning worden afgestemd op het nieuw
voorgesteld artikel 93.13 (zie boven). Om overbodige planlast te vermijden, zijn de
publiciteitsinrichtingen die desgevallend onder een vermoeden van vergunning zouden sorteren,
uitgezonderd van de regeling van het nieuw voorgestelde artikel 134bis.1, §1 en §2. Het is evident
dat ook andere “futiliteiten” (tuinhuisjes, parkings,… (m.a.w. “nevenconstructies” bij een
hoofdgebouw) zeker niet prioritair als “vergund geacht” in het vergunningenregister moeten worden
ingevoerd. Het is raadzaam dat de Regering hier via een circulaire een zekere lijn trekt.
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280. Belangrijk is dat dit ontwerpartikel uitdrukkelijk vastlegt dat de registers en de inhouden
daarvan uitdrukkelijk beschouwd worden als “bestuursdocumenten” in de zin van de decreetgeving
op de openbaarheid van bestuur. Aldus kunnen deze gegevens worden opgevraagd conform de
regelen vervat in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Voor zover in de registers persoonsgegevens zijn opgenomen in de zin van de privacywetgeving,
zal de raadpleging van de registers door derden dienen te worden bekeken in het licht van het zich
vormende contentieux omtrent de cumulatieve toepassing van privacy- en openbaarheidsregelingen
(zie inzonderheid F. SCHRAM, Tussen openbaarheid en privacy : een verhaal van grijstinten, Brussel,
Politeia, 2006).
281. De ambtenaren van ruimtelijke ordening krijgen steeds onmiddellijk en kosteloos de
gevraagde uittreksels uit de registers. Zij dienen geen aanvraag in te dienen op grond van de
decreetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur.
HOOFDSTUK 2. Aanpassingen betreffende stedenbouwkundige attesten. Projectvergaderingen
Artikel 37 t.e.m. 39
282.

Voorliggende ontwerpbepalingen hebben een dubbel doel.

Ten eerste wordt het stedenbouwkundig attest meer vormgegeven als een zgn. “gezaghebbend
advies”.
De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een
aanvraag effectief niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover :
-

-

in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële
wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige
voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften ;
de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek
geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht
brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd
gehouden ;
het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten – met dit
laatste wordt bedoeld dat wanneer (mogelijks per vergissing) een attest wordt afgeleverd
dat een perceel in een verkeerde bestemmingszone situeert, dit uiteraard geen rechten doet
ontstaan ; de mogelijkheid voor de burger om voor een burgerlijke rechtbank een
schadevergoeding te eisen, wordt hierdoor niet aangetast.

Er wordt ook verduidelijkt dat het stedenbouwkundig attest (enkel) betrekking heeft op de toetsing
aan stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften en de goede ruimtelijke ordening.
Het attest kan geen zekerheden verlenen aangaande de overeenstemming van het geattesteerde
met de sectorwetgeving, aangezien de daartoe vereiste adviezen ontbreken.
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Ten tweede wordt voorzien in de figuur van de zgn. “projectvergaderingen”, waarbij omtrent
belangrijke bouw- of verkavelingsprojecten afspraken worden gemaakt aangaande timing en
procedure tussen de verschillende betrokken adviserende en beslissende instanties. Desgevallend
kunnen bepaalde projectbijsturingen worden voorgesteld, of kunnen de vergaderingen leiden tot
een stedenbouwkundig attest.
De Vlaamse Regering bepaalt de omschrijving van het begrip “belangrijke bouw- of
verkavelingsprojecten”, waarvoor de organisatie van dergelijke projectvergaderingen kan worden
aangevraagd.
Via een periodieke evaluatie (cfr. artikel 78 (in fine) van dit ontwerpdecreet) zal kunnen worden
nagegaan of deze begripsomschrijving adequaat is.
HOOFDSTUK 3. Aanpassingen betreffende sommige informatieplichten
Artikel 40 t.e.m. 42
283. Vandaag wordt het stedenbouwkundig uittreksel toegevoegd aan “de akte”. Vanuit
praktische overwegingen wordt thans verduidelijkt dat dit slechts bij de authentieke akte moet
gebeuren. Daarenboven wordt gesteld dat het uittreksel niet meer moet worden “toegevoegd”
(hetgeen o.m. een bijkomende kost inzake registratierechten met zich meebrengt) ; een opname van
de voornaamste gegevens in de authentieke akte volstaat.
284. De volledige overname van het huidige artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 in de
akten schiet zijn doel voorbij, zeker nu de akte niet integraal wordt voorgelezen doch wel wordt
toegelicht (cfr. artikel 12 Ventôsewet) ; om die reden wordt volstaan met een verwijzing naar het
nieuw voorgestelde artikel 93 van het decreet van 18 mei 1999.
285. Artikel 137, §1, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat een afzonderlijke
akte moet worden opgemaakt indien op het betrokken onroerend goed een verplichting rust om
herstelmaatregelen uit te voeren, ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing. In deze akte
wordt tevens vermeld dat de nieuwe eigenaar de verbintenis aangaat om de opgelegde
herstelmaatregelen uit te voeren, onverminderd de verplichting van de oorspronkelijke eigenaar.
Deze bepaling is absoluut geformuleerd en houdt geen rekening met het feit dat het vonnis op het
ogenblik van het verlijden van de akte verjaard kan zijn op grond van artikel 2262bis, §1, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek. Deze omissie wordt thans rechtgezet.
286. De vervanging van artikel 137, §1, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 is nodig voor
de operationalisering van de planbatenheffing. In de planbatenregeling wordt thans verduidelijkt
dat de heffingsplicht overgenomen wordt door de persoon die het planbatenperceel kosteloos of bij
wijze van erfopvolging overneemt (aangezien deze persoon geen vergoeding betaalt voor de
planbaten). Om die reden moet de Vlaamse Belastingdienst door de instrumenterende ambtenaar in
kennis worden gesteld van de akten die de heffingsplicht doen overgaan.
287. De voorgestelde ontwerpartikelen 41 en 42 behoeven weinig commentaar ; zij vervangen
de verplichte overname van artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 door een verplichte
verwijzing naar dat artikel (thans door middel van voorliggend ontwerp hernummerd als artikel 93).
HOOFDSTUK 4. Technische bijstelling grondfonds
Artikel 43
288.

Deze technische bepaling is een louter gevolg van de nieuwe planbatenregeling.
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HOOFDSTUK 5. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven
Artikel 44
289.

Het Regeerakkoord 2004-2009 geeft aan :
“We zetten de resolutie over de weekendverblijven van het Vlaams Parlement van 15 januari
2003 om in decretale regelgeving. Zo bieden we eindelijk rechtszekerheid. We zorgen zoveel
als mogelijk voor een planologische oplossing. Wanneer dit niet mogelijk is waarborgen we een
uitdovend woonrecht.”.

290. Het begrip “weekendverblijf” wordt in voorliggende tekst ruimtelijk gedefinieerd als een
constructie die krachtens de stedenbouwkundige voorschriften niet tot permanente bewoning kan
worden bestemd, maar wel voldoet aan de normering inzake veiligheid, gezondheid en
woonkwaliteit, als bepaald bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.
Om oneigenlijk gebruik van de regeling te vermijden, wordt bepaald dat het verblijf een maximaal
bouwvolume50 van 300 m³ heeft. De vigerende stedenbouwkundige verordening laat slechts 240 m³
toe, doch dit voorschrift kan uiteraard niet voor het verleden worden afgedwongen. Om die reden
werd geopteerd voor een hogere norm, zonder dat het echter de bedoeling kan zijn om eigenlijke
woningen onder de regeling te brengen (een kleine woning wordt in de typevoorschriften voor de
ruimtelijke uitvoeringsplannen gedefinieerd als een woning met een maximaal bouwvolume van 300
m³).
Uiteraard dient het weekendverblijf vanuit bouwfysisch oogpunt hoofdzakelijk te zijn, vergund,
hetgeen betekent dat ten minste 90% van het bruto-bouwvolume van het verblijf, gemeten met
inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het deel van het keldervolume onder het
maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht en
rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund is (vanuit
bouwfysisch oogpunt en – evident – niet wat de functie betreft).
291. Voor de weekendverblijven die permanent worden bewoond, wordt thans op provinciaal
niveau onderzocht of planologische oplossingen kunnen worden geboden.
Het planologisch onderzoek wordt nu in een zeer duidelijk tijdskader gebracht :
-

afronding onderzoek : uiterlijk op 30 april 2012
definitieve vaststelling van de uitvoeringsplannen in het kader van het planologisch
oplossingskader : uiterlijk op 30 april 2015.

De planologische oplossingen kunnen o.m. inhouden dat weekendverblijven als woongebied of
recreatief woongebied ingekleurd worden, of dat verblijfsrecreatieve zones omgezet worden in een
zachtere bestemming, waarbij elders op het grondgebied van de gemeente een zone voor wonen of
recreatief wonen wordt ingekleurd. Dergelijke oplossingen kunnen uiteraard niet worden
aangerekend in de woonbehoeften of de woonquota ; zulks wordt expliciet decretaal verduidelijkt.
Die verduidelijking vormt een expliciete bevestiging van het belang dat aan een planologische
oplossing wordt gehecht. Dergelijk oplossingskader verdient de voorkeur boven het hieronder
besproken systeem van het tijdelijk/aanvullend woonrecht.

Het begrip wordt gedefinieerd in het nieuw voorgestelde artikel 92 van het decreet van 18 mei 1999 (het brutobouwvolume van een gebouw en zijn fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse
aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw – zoals een aangebouwde garage, veranda of berging – gemeten met
inbegrip van buitenmuren en dak en met uitsluiting van het deel van het keldervolume onder het maaiveld.
50
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292. In afwachting van de resultaten van het planologisch onderzoek en de omzetting daarvan in
een uitvoeringsplan, wordt een “tijdelijk woonrecht” toegekend aan de bewoners van een
weekendverblijf die dit verblijf op de vooravond van de inwerkingtreding van dit decreet
(31.12.2008) reeds ten minste één jaar permanent bewonen (blijkens een voorlopige of definitieve
inschrijving in de bevolkingsregisters).
Deze vereiste van één jaar bewoning is ingegeven door volgende motieven.
Enerzijds moet toch zeer zeker een substantiële bewoningstermijn voorhanden zijn, vooraleer er
sprake kan zijn van enig “vertrouwen dat zal worden gedoogd”. Een termijn van één jaar is in dat
licht zeker verantwoordbaar en niet onredelijk.
Anderzijds zal men ook niet voorbijgaan aan het feit dat via overheidscommunicatie over het zgn.
“Afsprakenkader” over voorliggend ontwerpdecreet51 vanaf januari 2008 een bepaalde
verwachting is gecreëerd aangaande de toekenning van woonrechten. Volgens de stellers van
voorliggend ontwerpdecreet is er nu fundamenteel geen rechtsweerstand aan te voeren tegen een
“rembepaling”, om conservatoire redenen en op grond van prudentiële overwegingen, waarbij
misbruiken en speculatief gebruik van voorliggende, in het verleden reeds aangekondigde regeling,
zeker nu deze regeling uit haar aard zelf gericht is naar situaties uit het verleden, waarbij niet
voorbij mag worden gegaan aan de onverenigbaarheid van de permanente bewoning met de
goede ruimtelijke ordening.
293. Indien voor een weekendverblijf géén planologische oplossing wordt geboden, wordt het
tijdelijk woonrecht gecontinueerd (onder de vorm van een “aanvullend woonrecht”) tot en met 31
december 2029. Dat betekent dat een maximale gedoogtermijn van 20 jaar geldt. Deze maximale
termijn kan door de planificerende overheid met 10 jaar worden verlengd, rekening houdend met
de specifieke regiogebonden elementen (ligging van de verblijven, aantal verblijven in het gebied,
ruimtelijke draagkracht van het gebied, woongelegenheid in het gebied, gemiddelde leeftijd van
de permanente bewoners,…).
294. Aangezien het permanent bewonen van een weekendverblijf an sich een oneigenlijk gebruik
uitmaakt, behoeft het geen betoog dat het beschreven woonrecht (= het tijdelijk woonrecht,
eventueel gecontinueerd als aanvullend woonrecht) een uitzonderlijk karakter heeft ; om die reden is
het woonrecht persoonsgebonden (het vervalt bij het overlijden van de begunstigde) en is het niet
overdraagbaar.
Het uitzonderlijk karakter van de maatregel verantwoordt tevens dat het woonrecht vervalt indien
niet wordt ingegaan op een aanbod tot herhuisvesting van overheidswege.
De overige gronden van verval (vervreemding van het verblijf, tenietgaan van het verblijf, plegen
van een ruimtelijk misdrijf,…) worden vermeld in het nieuw voorgestelde artikel 145ter, §2.
295.

Een woonrecht houdt in dat de permanente bewoning wordt “gedoogd”.

Het gedogen houdt in dat de titels waarover de overheid beschikt (inzonderheid een vonnis of arrest
waarin een herstelmaatregel is opgenomen) slechts ten uitvoer kunnen worden gelegd na het
wegvallen van het woonrecht.
De rechter die een herstelmaatregel (behalve de betaling van een meerwaarde) oplegt, bepaalt de
startdatum van de termijn waarbinnen de maatregel ten uitvoer kan worden gelegd op het tijdstip
waarop het uitdovend woonrecht een einde neemt.

51 Dat Afsprakenkader is opgenomen als bijlage bij de toelichting bij het ontwerpdecreet inzake het grond- en
pandenbeleid.
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Het woonrecht kan wel niet worden aangewend om onteigeningen ten algemenen nutte tegen te
gaan. Uit het “gedogen” van een weekendverblijf kan weliswaar een zeker vertrouwen worden
afgeleid dat niet zal worden overgegaan tot de tenuitvoerligging van – inzonderheid –
herstelmaatregelen, maar niet dat de overheid zal afzien van zijn bevoegdheid om te onteigenen
wanneer zulks vereist wordt door een oogmerk van algemeen nut.
296. Bij de uitwerking van de tekst is gereflecteerd over de mogelijkheid om een effectief
vastgestelde problematiek te gedogen.
Daarbij werd uitgegaan van de vaststelling dat de rechtspraak en rechtsleer aangaande het
bestuurlijk gedogen zich richten naar de algemene Nederlandse theorievorming ter zake (I.
OPDEBEEK, “Gedogend besturen : een terreinverkenning”, in D. LINDEMANS (ed.), Gedogen en
bemiddelen in het bestuursrecht, Brugge, Die Keure, 2003, 4).
In de jurisprudentie van de Nederlandse bestuursrechter is de afgelopen jaren een aantal criteria
naar voor gekomen aan de hand waarvan de gedoogwaardigheid van een illegale situatie wordt
beoordeeld.
Ten eerste dient het gedogen een uitzonderlijk karakter te hebben. Zo werd omtrent een
beleidsregeling van burgemeester en wethouders van Dalfsen om, in bepaalde categorieën van
gevallen, permanente bewoning van recreatiewoningen te gedogen, in strijd met de voorschriften
van het bestemmingsplan overwogen :
“Een algemeen en verstrekkend gedoogbeleid als het onderhavige is niet aanvaardbaar, omdat
daarmee op het stelsel van de WRO (Wet op de Ruimtelijke Ordening) ernstig inbreuk wordt
gemaakt. (…) Een algemeen gedoogbeleid zou wellicht aanvaardbaar kunnen worden geacht in
het kader van een algehele legalisatieprocedure indien daarmee vooruitgelopen wordt op een in
gang gezette herziening van de desbetreffende bestemmingsplannen.” (ABRvS, 22 juli 1999, AB
1999, 340, noot FM. In diezelfde zin ABRvS, 17 november 2004, JB 2005, 35, noot C.
ALBERS).
Om die reden moet worden benadrukt dat het woonrecht begeleid wordt door een grootschalige en
aan een concrete decretale timing gebonden operatie waarbij naar planologische oplossingen
wordt gezocht.
Het Nederlandse contentieux stelt ten tweede dat de gedoogbeslissing dient te worden gebaseerd
op een afweging van alle betrokken belangen, waarbij echter wel aan het belang dat de wettelijke
voorschriften grote betekenis dient te worden toegekend. In de zgn. “Gedoognota” (een
inventarisatie van het gedoogbeleid in het bestuursrecht) wordt één en ander als volgt verwoord :
“Talloze wetten belasten (…) bestuursorganen, die in die wetten of in algemene wetten zoals de
Gemeentewet zijn aangewezen, met een handhavingstaak. Uiteraard moet die handhavingstaak
zorgvuldig en in overeenstemming met de beginselen van onze rechtsstaat worden uitgeoefend.
Maar daarbij doet zich een rechtstatelijk dilemma voor. Aan de ene kant brengen beginselen van
de rechtsstaat met zich mee, dat het aangewezen bestuursorgaan toeziet op de naleving van de
wet en bij overtreding passende en effectieve handhavingsmaatregelen treft. (…) Aan de
andere kant moeten ook bij de uitoefening van die handhavingstaak algemene rechtsbeginselen
in acht worden genomen (…). Deze beginselen kunnen in bijzondere gevallen zelfs met zich
meebrengen, dat de wetsovertreding mag of zelfs moet worden gedoogd” (o.a. Tweede Kamer
1996-97, TK 25085, nr. 2, p. 33).
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Om die reden houdt de toekenning van een woonrecht bvb. niet het verval in van
herstelmaatregelen. Er wordt bepaald dat deze herstelmaatregelen (slechts) kunnen worden
uitgevoerd eens het woonrecht is uitgedoofd. Zo worden rechtstatelijkheid en billijkheid verzoend.
Ook is het zo dat de rechter nog steeds een herstelmaatregel kan opleggen, doch de hersteltermijn
vangt, opnieuw, slechts aan eens het woonrecht is komen te vervallen.
In de Nederlandse jurisprudentie wordt er – ten derde – tamelijk streng op toegezien dat het niet
optreden tegen illegale activiteiten een tijdelijk karakter heeft. De tijdelijkheidsvereiste betekent
ofwel dat de illegale situatie binnen afzienbare tijd dient te kunnen worden gelegaliseerd ofwel dat
aan de feitelijke situatie die door het bestuur wordt gedoogd een einde komt (Zie bvb. ABRvS, 2
oktober 1997, AB 1998, 374, noot GJ, waar wordt ingestemd met het gedogen van een illegale
situatie in afwachting van een bedrijfsverplaatsing).
Eén en ander vormt de ratio achter de creatie van het woonrecht als “persoonsgebonden” recht ; het
gaat om een niet overdraagbaar recht. Daarenboven wordt een redelijke maximumtermijn
vooropgesteld : voor verblijven die niet onder een planologische oplossing vallen, geldt het
gedogen tot 2029 (verlengbaar tot 2039). Die termijn is redelijk, in het licht van de gevorderde
leeftijd van de meeste permanente bewoners. Jongere bewoners kunnen binnen deze gedoogtermijn
zeer zeker uitkijken naar passende oplossingen.
297. Na de uitdoving van het woonrecht kunnen de eventuele herstelmaatregelen e.d.m. ten
uitvoer worden gelegd.
298. Ook wordt bepaald (nieuw artikel 145quater) dat bij de uitdoving van het woonrecht een
woonverbod kan worden opgelegd (met overeenkomstig toepassing van de procedures in de zin
van artikel 135, §2, N.Gem.W.) indien het weekendverblijf niet is gelegen in een gebied waar
verblijfsrecreatie toegelaten is. Immers in dat geval dient het verblijf van rechtswege als
“onaangepast voor bewoning” te worden beschouwd. Vanuit bouwpolitionele redenen kan immers
geen nieuwe bewoning worden toegelaten, op het gevaar af om opnieuw een aanslepende
problematiek te veroorzaken.
Vandaag kan de burgemeester reeds op grond van artikel 135, §2, N.Gem.W. een woonverbod
uitspreken (na het horen van de eigenaar en de huurders) ten aanzien van gebouwen die niet
geschikt zijn voor bewoning, en die toch worden bewoond, zoals een loods, kelder of stalling die
voor bewoning worden gebruikt. Dat woonverbod kan gepaard gaan met begeleidende
maatregelen (sloop, herhuisvesting, etc.).
Het verdient echter aanbeveling om de regeling van artikel 135, §2, N.Gem.W. uitdrukkelijk te
bevestigen voor het geval van het weekendverblijf dat gelegen is buiten een gebied waar
verblijfsrecreatie toegelaten is, en waarbij het woonrecht is uitgedoofd. Het is immers wel zo dat de
gemeentelijke politiebevoegdheid een federale bevoegdheid is gebleven (ook na de
regionalisering van de gemeentewetgeving), doch die federale bevoegdheid doet volgens de
memorie van toelichting bij de bijzondere wetgeving in het kader van de Vijfde Staatshervorming
geen afbreuk aan de gewestelijke bevoegdheid om met betrekking tot de eigen bevoegdheden
politiemaatregelen te nemen en de gemeenten te machtigen tot het nemen van politieverordeningen
en politionele maatregelen binnen de grenzen van deze bevoegdheden (Parl. St., Senaat, 2000’01, 2-709/1, 17 en F. INGELAERE en G. CLEMER, “Een verkenning van de vijfde staatshervorming”,
in B. SEUTIN e.a., Lambermont : de staatshervorming van 2001, Brugge, Die Keure, 2001, 213).
Uiteraard behoort de bouwpolitie in het algemeen tot de gewestelijke bevoegdheid inzake
ruimtelijke ordening.
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HOOFDSTUK 6. Toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden
Artikel 45
299. Deze bepaling bevestigt duidelijkheidshalve dat in alle gevallen waarin
vergunningverlenende bestuursorganen kunnen afwijken van stedenbouwkundige voorschriften (of
rekening kan worden gehouden met bvb. een ontwerp van uitvoeringsplan), diezelfde
afwijkingsmogelijkheden gelden in hoofde van sectorale beslissings- of adviesinstanties die met deze
voorschriften worden geconfronteerd.
300. Het tweede lid van het nieuw voorgestelde artikel 145quinquies omvat de principes die
thans zijn vastgelegd in artikel 43, §§6 – 11, van het (op te heffen) Coördinatiedecreet van 1996.
Deze bepalingen van het Coördinatiedecreet verwijzen naar constructies die “hoofdzakelijk vergund
zijn of geacht worden vergund te zijn”. Thans wordt enkel verwezen naar “hoofdzakelijk vergunde”
gebouwen, aangezien de nieuwe definitie van “hoofdzakelijk vergund” (in het nieuw voorgestelde
artikel 92 van het decreet van 18 mei 1999) ook betrekking heeft op constructies die onder een
vermoeden van vergunning vallen.
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TITEL VI. HANDHAVINGSBELEID
HOOFDSTUK 1. Technische bijstelling strafsancties
Artikel 46
301. Deze ontwerpbepaling vraagt, wat 1°, 2° en 4° betreft, weinig toelichting ; deze
bepalingen corrigeren enkel een aantal hernummerde verwijzingen, en voeren een paar wijzigingen
in ten gevolge van de definiëring, via het ontwerpartikel 2, van de begrippen “handelingen” en
“ruimtelijk kwetsbare gebieden”.
302. Op grond van het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid wordt in 3° een
verduidelijking geboden aangaande de huidige bepaling conform dewelke de instandhouding van
inbreuken in ruimtelijk kwetsbare gebieden strafbaar is. Het decreet omschrijft vandaag wel wat
kwetsbare gebieden zijn, maar laat na – en dat is belangrijk voor de bepaling van de
delictsomschrijving – op welk ogenblik er sprake moet zijn van een kwetsbaar gebied.
Deze problematiek is ten gronde geanalyseerd door M. BOES in het werk Stedenbouw en Ruimtelijke
Ordening in het Vlaamse Gewest, Brussel, Larcier, 2006, 88-89. De auteur komt tot de conclusie dat
sprake is van een strafbare instandhouding “wanneer (en tot zolang) het perceel waarop de
bouwovertreding begaan werd, deel uitmaakt van een kwetsbaar gebied op het ogenblik dat de
(oorspronkelijke) overtreding begaan werd (of zal worden)”. Inzonderheid wordt gesteld dat het
logisch niet denkbaar is “dat een bouwovertreding in een niet-kwetsbaar gebied, die na vijf jaar
(behoudens stuiting of schorsing, in welk geval na maximaal tien jaar) verjaard zal zijn, toch weer
strafbaar zou worden wegens instandhouding, als het perceel opgenomen wordt in een kwetsbaar
gebied. Eens de bouwovertreding verjaard is, valt er ook niets meer op strafbare wijze in stand te
houden”.
Deze stelling wordt bijgetreden en uitdrukkelijk decretaal bevestigd.
HOOFDSTUK 2. Handhavingsplan
Artikel 47
303. Op voorstel van het Agentschap Inspectie RWO (dat overlegt met o.a. de parketten) en na
advies van de Hoge Raad, de strategische adviesraad en de VVSG, legt de Vlaamse Regering
beleidsregels vast met betrekking tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde
uitoefening van de bevoegdheden van de ambtenaren, belast met het opsporings-, vaststellings-,
herstelvorderings- en uitvoeringsbeleid.
De beleidsregels worden vastgesteld in een “handhavingsplan” dat een tijdshorizon heeft van 5 jaar.
Betreffende de bevoegdheids- en werkverdeling tussen het gewestelijke en lokale niveau dient te
worden vertrokken vanuit de filosofie als verwoord in het antwoord van minister Dirk Van Mechelen
op de vraag om uitleg ter zake van Mevr. M. Hostekint, opgenomen in het Commissieverslag C135LEE18 dd. 15 maart 2007.
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Inzonderheid kan worden gewezen op volgende passus :
“U vroeg naar initiatieven om de inspecties vlotter en dus voor de burger beter te laten verlopen.
De inspectiediensten voeren een uitgesproken beleid om zo vroeg mogelijk te kunnen optreden,
zoals blijkt uit de cijfers over de stakingsbevelen. Dit werkt nu echt goed. Het preventieve beleid
is echter zeer arbeidsintensief aangezien er een verhoogde aanwezigheid op het terrein
noodzakelijk is. In het kader van de geplande aanpassingen moet hiermee rekening worden
gehouden. Daarenboven onderzoeken we ook of we door een betere en duidelijke taakverdeling
tussen de gewestelijke inspectiedienst en de lokale besturen, de inspanningen voor de
handhavingsopdracht niet billijker kunnen spreiden. In die filosofie moet handhaven, meer dan in
het verleden het geval was, ook een opdracht zijn van de lokale overheden. Dit past volledig
binnen de subsidiariteit van het decreet van 18 mei 1999, waarbij de gemeenten op het vlak
van vergunningen maximaal hun verantwoordelijkheid opnemen. Als een gemeente mag plannen
en vergunnen, dan moet die ook handhaven. Het zou goed zijn om al dan niet ook decretaal dat
derde luik meer systematisch toe te wijzen aan die besturen die worden geacht toezicht te houden
op hun territorium. Ik heb aan mijn administratie gevraagd een concreet voorstel te doen om
maatregelen te nemen die de samenwerking tussen de gewestelijke inspectiedienst en de lokale
besturen verder verbeteren. Dit sluit trouwens aan bij uw laatste vraag.
De gemeenten hebben inzake de handhaving van de ruimtelijke ordening gelijkaardige
bevoegdheden als de gewestelijke inspectiedienst. Men kan processen-verbaal opstellen,
stakingsbevelen uitvaardigen, herstelvorderingen uitbrengen en herstelmaatregelen uitvoeren.
Het enige wat ze niet kunnen, is stakingsbevelen bekrachtigen. Ik heb al gezegd dat de
gewestelijke inspectie inspanningen heeft geleverd om de lokale besturen vertrouwd te maken
met de regelgeving. Ze stelt modellen ter beschikking in de zin van documenten.
We hebben nu ook aan de administratie gevraagd om voorstellen uit te werken waarbij al dan
niet wordt overwogen om het in het decreet vervatte subsidiariteitsprincipe, dat vrij goed werkt
op het terrein, resoluut door te trekken naar het onderdeel handhaving. Indien het voor de
burger duidelijk is dat in, bijvoorbeeld, de niet-kwetsbare gebieden enkel het gemeentebestuur
over de handhaving waakt, ben ik ervan overtuigd dat die besturen deze rol actief zullen
opnemen onder druk van de lokale positie”.
304. Het handhavingsplan zal tevens een kader bieden voor een preventieve en curatieve
aanpak van ruimtelijke misdrijven. Het zal indicaties omvatten omtrent de wijze waarop gemeenten
inkomsten kunnen genereren en aanwenden ten bate van het lokale beleid inzake handhaving.
305. In het handhavingsplan kunnen ten slotte regelen worden opgenomen inzake de wijze
waarop de Hoge Raad (vertegenwoordigd door een alleenzetelend lid) zaken in aanmerking kan
nemen en behandelen dewelke zich lenen tot “eenvoudige afdoening” – cfr. artikel 148ter.2).
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HOOFDSTUK 3. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
Rechtsfilosofisch kader
306. Bij de figuur van de Hoge Raad, zoals deze door voorliggend ontwerpdecreet wordt
behouden, verstevigd en versterkt, past het om te voorzien in een rechtsfilosofisch kader, dat de
grondslag, het nut en de opdracht van deze instelling onderbouwt.
307. Het is evident dat “de wet” in een complexe maatschappij niet meer met alle mogelijke
casussen rekening kan houden en voor elk van die concrete gevallen in een passende en uniforme
oplossing kan voorzien.
In veel gevallen moet daarom aan “de wet” een betekenis worden verleend door een “interpretator”
die het door het parlement begonnen verhaal verder ontwikkelt op de best mogelijke manier,
enerzijds rekening houdend met de geschiedenis en de feitelijke tekst van de rechtsregel, anderzijds
dit alles inpassend in concrete situaties.
Hoe meer “het verhaal van de wet” ruimte laat voor verdere ontwikkeling in de praktijk, hoe
democratischer de besluitvorming over die verdere ontwikkeling moet zijn.
Belangrijke auteurs pleiten in dat geval voor kleine, interactieve, geïnstitutionaliseerde
beslissingsgroepen, die via democratische argumentatie tot besluitvorming komen.
308.

Deze uitgangspunten kunnen als volgt worden toegepast op het handhavingsbeleid.

De decreetgeving op het handhavingsbeleid valt uiteen in twee stukken : preventie en sanctionering.
309. Wat de preventie betreft, beschikt het bestuur over een performant instrument, te weten het
stakingsbevel. De overheid beschikt daarbij niet over grote discretionaire bevoegdheden. Wanneer
zij een decretaal omschreven misdrijf “in wording” vaststelt, legt zij een stakingsbevel op. Simpel en
doeltreffend. Er zijn geen redenen om aan deze regeling wijzigingen aan te brengen. Het
stakingsbevel heeft een uiterst belangrijke functie, doordat het én misdrijven voorkomt, én een
belangrijke signaalfunctie heeft.
310. Wat de sanctionering betreft, beschikt de overheid over een tamelijk grote discretionaire
bevoegdheid bij de keuze van herstelmaatregelen, de wijze van uitvoering van vonnissen en
arresten, etc.
Die grote discretionaire bevoegdheid is principieel logisch. Het Grondwettelijk Hof heeft in de ruime
sfeer van handhavende en sanctionerende maatregelen al een aantal maal gesteld dat de
wetgever een discretionaire bevoegdheid moet toekennen aan het bestuur om te garanderen dat
beslissingen niet automatisch uit de wet volgen, maar worden genomen op grond van een zorgvuldig
onderzoek (Grondwettelijk Hof, nr. 2/2000, 19 januari 2000 ; zie ook nr. 11/2003, 22 januari
2003 en nr. 39/2003, 3 april 2003).
Dit “zorgvuldig onderzoek” dient rekening te houden met de decreetgeving, de geest van die
decreetgeving en de noden van de concrete situatie. De decreetgeving moet te goeder trouw
worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Het democratiebeginsel vereist dat de afwegingen die daarbij gebeuren, het voorwerp moeten
uitmaken van democratische, argumentatieve besluitvorming in de schoot van een interactieve
beslissingsgroep.
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Om die reden werd in 2003, naast de gekende handhavingsactoren (stedenbouwkundige inspectie,
lokale besturen), de Hoge Raad voor het Herstelbeleid geplaatst.
Die Hoge Raad past aldus perfect binnen het uiteengezette “rechtsfilosofische schema”.
311. Het is daarom logisch dat de Hoge Raad tussenkomt, niet enkel bij herstelvorderingen of het
opstarten van een ambtshalve uitvoering, maar bij meerdere aspecten van het handhavingsbeleid
waar een belangrijke discretionaire bevoegdheid – en dus een belangrijk afwegings- en
besluitvormingsproces – speelt.
Een voorbeeld. De performantie van het handhavingsbeleid staat of valt met het adequaat
wegwerken van “lasten van het verleden”. In dat kader wordt thans aan de Hoge Raad een
“filterfunctie” verleend bij de betekening van “oude” vonnissen of arresten waarbij een
herstelmaatregel werd opgelegd.
Een tweede voorbeeld vloeit voort uit het feit dat burgers niet begrijpen dat een overheid die via
strafrechtelijke weg herstel vordert, en “bot vangt”, nadien in principe een herstelvordering kan
indienen bij de rechtbank van eerste aanleg. Juridisch kan dit misschien worden verklaard. Maar
maatschappelijk ligt één en ander minder evident.
In het kader van een logisch en transparant handhavingsbeleid wordt de mogelijkheid van
consecutieve vorderingen daarom onderworpen aan een machtiging door de Hoge Raad.
Artikel 48
312. De Hoge Raad voor het Herstelbeleid, waarvan de oprichting, de samenstelling, de werking
en de bevoegdheden vandaag zijn geregeld in artikel 9bis van het decreet van 18 mei 1999,
wordt omgevormd tot een Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
313.
‐
‐
‐

De “nieuwe” Hoge Raad wordt (weerom) samengesteld uit zeven leden :
een voorzitter,
drie leden-juristen en
drie leden-deskundigen.

De voorzitter en de overige leden worden aangeduid door de Vlaamse Regering.
Het mandaat van lid van de Hoge Raad is om redenen van onpartijdigheid onverenigbaar met een
politiek mandaat.
De Vlaamse Regering kan aan de Hoge Raad tijdelijke leden toevoegen om aan uitzonderlijke
omstandigheden het hoofd te bieden.
De Hoge Raad wordt, net zoals vandaag, ondersteund door een vaste secretaris en een permanent
secretariaat.
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314.

De Hoge Raad is een orgaan van actief bestuur met een specifieke functie.

De Raad ondersteunt de stedenbouwkundige inspectie en de vorderende lokale besturen in hun
handhavende taak, door een actieve deliberatie over de wijze waarop diverse rechtsregels en –
beginselen op elkaar inspelen.
De Raad staat dus naast, en niet onder of boven, de handhavende besturen.
Eén en ander verklaart twee zaken.
Ten eerste. De adviesbevoegdheid en de beslissingsbevoegdheid52 van de Hoge Raad worden
gekoppeld aan decretale beoordelingscriteria : het recht, en de weerslag van inbreuken op de
rechten van derden en op de plaatselijke ordening.
Ten tweede. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en
schepenen van een ontvoogde gemeente (voor wat de agendapunten betreft die op vorderingen en
maatregelen van die gemeente betrekking hebben) kunnen de vergaderingen van de Hoge Raad
bijwonen en een (niet-bindend) stemadvies uitbrengen. Zulks kan niet onverenigbaar worden geacht
met de waarborgen van artikel 6 EVRM (beginselen van behoorlijke rechtsbedeling), nu de
aanwezigheid van de betrokken besturen (die zelf de beginselen van behoorlijk bestuur in acht
moeten nemen) kan bijdragen tot een zorgvuldige feitenvinding, en nu de door de Raad
geadviseerde vorderingen en maatregelen het voorwerp kunnen of zullen uitmaken van een toetsing
door een rechter met volle rechtsmacht, die geheel en al door de waarborgen van artikel 6 EVRM
gebonden is.

52 De Raad krijgt een beslissingsrol bij de invordering van dwangsommen, onder de modaliteiten als beschreven in
artikel 148ter.14.
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315.

De bevoegdheden van de hervormde Raad laten zich nu samenvatten als volgt :

Verplichte adviesbevoegdheid :
316. De Hoge Raad is belast met het uitbrengen van volgende verplichte adviezen op verzoek
van hetzij de stedenbouwkundige inspecteur, hetzij een college van burgemeester en schepenen :
‐

‐
‐

een verplicht advies voorafgaand aan het instellen van een herstelvordering of het
ambtshalve uitvoeren van een herstelmaatregel door de stedenbouwkundige inspecteur of
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarbinnen het betreffende
misdrijf werd gepleegd ;
→
het verplicht advies wordt normaliter uitgebracht door de plenaire
vergadering van de Hoge Raad (binnen 60 dagen). Bij evidente of
hoogdringende zaken, worden de zaken (binnen 30 dagen) in principe
(d.w.z. indien er zich geen bijzondere rechtspolitieke vragen opdringen)
behandeld door één raadslid :
 bij kennelijke onontvankelijkheid of ongegrondheid (= evidentie)
 bij kennelijke rechtmatigheid (= evidentie)
 indien het voorwerp van het misdrijf gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar
gebied (enerzijds speelt hier een vermoeden van kennelijke
rechtmatigheid, gelet op de hoge bescherming van natuurwaarden in
dergelijke gebieden, anderzijds is er om die reden sprake van een
hoogdringend herstel van deze natuurwaarden)
een verplicht advies in het geval van consecutieve herstelvorderingen (= vordering eerst bij
burgerlijke rechter en vervolgens bij strafrechter, of omgekeerd) omtrent eenzelfde
inbreuk ;
een verplicht advies in gevallen waarbij de stedenbouwkundige inspecteur of het college
van burgemeester en schepenen wenst over te gaan tot de betekening van een vonnis of
arrest waarin de rechter het bestuur heeft gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering ervan
te voorzien, één en ander indien voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden :
o de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen zal op de betekeningsdatum
reeds tien jaar of meer zijn verstreken53
o er zijn bepaalde mitigerende voorwaarden voorhanden :
1°
2°

3°

het voorwerp van het betrokken misdrijf is niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar
gebied ;
het misdrijf dat aanleiding heeft gegeven tot het vonnis of arrest, heeft geen
betrekking op het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of
in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het
gebied toegelaten hoofd-, neven- of ondergeschikte bestemmingen ;
aan de overtreder werden na het vonnis of arrest geen nieuwe strafrechtelijke
of bestuurlijke sancties of verplichtingen tot schadevergoeding opgelegd uit
hoofde van een in artikel 146 vermeld misdrijf.

317. Om de actualiteit van de adviezen over (consecutieve) herstelvorderingen te vrijwaren,
wordt bepaald dat deze adviezen (slechts) twee jaar geldig blijven.

53 De termijn van tien jaar is afgeleid van de normale verjaringstermijn van de actio judicati : De verjaring van de
gerechtelijke titel die de overheid machtigt om een herstelmaatregel uit te voeren, verjaart normaliter binnen de tien
jaar na het verstrijken van de termijn voor vrijwillig herstel. Uiteraard kan deze termijn worden gestuit of geschorst.
Maar het staat toch wel vast dat het verstrijken van deze termijn een “knipperlicht” moet doen branden en in principe
aanleiding kan geven tot een bijkomend onderzoek over de zinvolheid van een betekening.
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318. In het voorontwerp van decreet was voorzien dat een negatief advies van de Hoge Raad
inzake een herstelvordering of een ambtshalve uitvoering zou worden gekwalificeerd als een
administratieve rechtshandeling, waartegen belanghebbenden een annulatieberoep bij de Raad
van State kunnen instellen.
Daarvan is thans afgezien op grond van ondermeer volgende elementen uit het advies van de Hoge
Raad :
‐

Het Cassatiearrest (gewezen in Verenigde Kamers) dd. 10 juni 2005 (Pas. 2005, 1281,
concl. BRESSELEERS) heeft gesteld dat een herstelvordering op zichzelf geen rechtsgevolgen
sorteert maar onlosmakelijk deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure ; de Raad van
State kan alsdan geen kennis nemen van een annulatieberoep tegen een herstelvordering
(cfr. o.a. R.v.St., nr. 172.830, 27 juni 2007, www.raadvst-consetat.be).

‐

Het komt in de huidige praktijk van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid voor dat een
“niet-eensluidend advies” wordt verleend omdat de Hoge Raad, gelet op de onvolledigheid
van het dossier, niet men kennis van zaken kan oordelen. In voorkomend geval kan, wanneer
de ontbrekende, ter zake dienstige stukken alsnog door de herstelvorderende overheid aan
het dossier worden toegevoegd, een “eensluidend advies” worden verleend.

‐

Vanuit die vaststellingen kan effectief moeilijk worden zien hoe een voorafgaand (negatief)
advies van de Hoge Raad rechtsgevolgen zou kunnen sorteren dewelke aanleiding kunnen
geven tot een kwalificatie als (aanvechtbare) bestuurshandeling.

‐

Proceseconomisch (mede gelet op de redelijketermijneis van artikel 6 EVRM) is het ook
weinig aannemelijk dat de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester
en schepenen, wanneer een derde-belanghebbende tegen een negatief advies een
annulatieberoep bij de Raad van State instelt, lijdzaam het lot van het kwestieuze
annulatieberoep zal afwachten. Het is veel logischer dat de herstelvorderend overheid zelf
een aangepaste herstelvordering voor advies voorlegt aan de Hoge Raad.

‐

De vraag of een handeling een aanvechtbare bestuurshandeling in de zin van artikel 14
van de Raad van State-wetten uitmaakt, komt normaliter aan de beoordelingsbevoegdheid
van de Raad van State toe. De Raad van State-wetten zijn daarenboven, uiteraard,
federale materie.

‐

Derden-benadeelden kunnen vandaag reeds een eigen private rechtsvordering tot herstel
inleiden.

Vanuit die filosofie werd de hogergenoemde bepaling verlaten. Wél is ingeschreven dat zowel het
bestuur als een derde-belanghebbende bij de Hoge Raad een willig beroep kan instellen tegen een
negatief advies.
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Specifieke beslissingsbevoegdheid over de invordering van dwangsommen :
319. Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek regelt de bevoegdheid van de rechter
die de dwangsom heeft opgelegd om matigend op te treden indien er sprake is van een
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de veroordeling onder verbeurte van een dwangsom
te voldoen.
Dit artikel vindt zijn grondslag in de billijkheid. Deze wetsbepaling is een toepassing van het
beginsel “nemo ad impossibile tenetur potest” (niemand kan tot het onmogelijke gehouden worden).
320. Het komt voor dat een (hoge) dwangsom wordt opgelegd en dat een schuldenaar maar zeer
licht tekortkomt aan zijn verplichting. De vraag of de rechter in dergelijke situatie (dus buiten de
hypothese van de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen) matigend kan
optreden, dient in het systeem van de Eenvormige Benelux-Wet op de dwangsom in beginsel
negatief te worden beantwoord. Een kleinere tekortkoming kan in beginsel geen aanleiding geven
tot een vermindering van de dwangsom (E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de
dwangsom”, in De dwangsom, Leuven, Jura Falconis Libri, 1999, 51).
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen redelijkheid en billijkheid tóch leiden tot een
verlichting ten gunste van een veroordeelde partij die tekortkwam, doch slechts in onbeduidende
mate. De Belgische regeling van de dwangsom is immers ingebed in de totaliteit van het procesrecht,
zodanig dat rechtsfiguren als rechtsverwerking of rechtsmisbruik toepassing kunnen vinden (E. DIRIX,
o.c., 52).
Als de eisende partij middels een dwangsom bekwam dat de veroordeelde wezenlijk tegemoet
kwam aan zijn verplichtingen, doch de eisende partij vordert lange tijd nadien nog dwangsommen
wegens een onbeduidende overtreding die is blijven voortduren, zonder dat zij de veroordeelde
daar ooit op attendeerde, kan er sprake zijn van rechtsverwerking (Hof ’s-Gravenhage, 29
september 1993, N.J. 1994, 95).
Als geen redelijk mens zich de houding van de eisende partij zou eigen maken, kan de invordering
van de verbeurde dwangsommen rechtsmisbruik opleveren (H.R., 20 mei 1994, N.J. 1994, nr. 652).
Het gaat hier uiteraard om uitzonderlijke situaties. Het loutere feit dat de invordering van de
dwangsom voor de eisende partij een belangrijk voordeel oplevert, volstaat bvb. niet opdat er
sprake zou kunnen zijn van rechtsmisbruik (Antwerpen, 16 oktober 2001, A.J.T. 2001-’02, 521, noot
S. DE TAEYE).
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321. Het nieuw voorgestelde artikel 148ter situeert zich buiten dit zeer uitzonderlijke rechterlijke
optreden.
Het artikel moet gezien worden in het licht van volgende passus uit het advies van de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid van 19 juni 2006 “over de problematiek van de invordering van het onbeperkt
oplopen van dwangsommen bij gebreke aan vrijwillige en ambtshalve uitvoering van de
herstelmaatregel” (Parl. St., Vl. Parl., 2005-’06, 905/1, 21-22, nr. 34) :
“Het innen van de verbeurde dwangsom is in de huidige stand van de regelgeving een
verplichting voor de overheid. Inzonderheid kan de stedenbouwkundige inspecteur noch de
minister noch de Hoge Raad verbeurde dwangsommen kwijtschelden.
Er kunnen zich niettemin situaties voordoen waarin dit mogelijk zou moeten zijn. Gedacht wordt
aan het geval waar een veroordeelde buiten de termijn overgaat tot uitvoering van de
herstelmaatregel. In dit geval vervallen de verbeurde dwangsommen niet totdat het P.V. van
uitvoering bedoeld in artikel 153 DRO is opgesteld. Het kan derhalve voorkomen dat spijts de weliswaar laattijdige - wil van de veroordeelde tot uitvoering, er toch nog naast de uitvoering
en gedurende de uitvoering van de hoofdveroordeling, dwangsommen verschuldigd zijn. In dit
geval kan de “kwijtschelding, de vermindering of het uitstel van betaling” als “verzachtende”
factor worden voorgehouden. De Hoge Raad adviseert daarom om de mogelijkheid tot
kwijtschelding, alsook vermindering of uitstel van betaling decretaal te voorzien . Ook dit past in
het reeds meermaals aangehaalde basisidee dat het de veroordeelde is die dient uit te voeren.
Wie ter zake bevoegd moet zijn om deze kwijtschelding toe te kennen, is een loutere
opportuniteitsvraag.
Een ingrijpen van de decreetgever - die daartoe bevoegd lijkt - is noodzakelijk”.
322. Het artikel impliceert dat de Hoge Raad kan oordelen over gemotiveerde verzoeken tot
matiging van de invordering van opeisbaar geworden dwangsommen (uitstel of beperking van de
invordering54).
Daarbij zal uiteraard het advies van de stedenbouwkundige inspecteur c.q. het college van
burgemeester en schepenen worden ingewonnen.
De Hoge Raad beslist met inachtneming van de criteria als vastgesteld bij het nieuw voorgestelde
artikel 148bis, §2, van het decreet van 18 mei 1999. Inzonderheid wordt rekening gehouden met de
door de overtreder gestelde handelingen en genomen engagementen met het oog op een correcte
uitvoering van de hoofdveroordeling.
De regeling is geïnspireerd op de bestaande regeling inzake verzoeken om kwijtschelding,
vermindering of uitstel van betaling van de in het decreet van 18 mei 1999 omschreven
administratieve geldboeten (cfr. artikel 156, §2, §§3 – 6).

Een volledige “kwijtschelding” behoort niet tot de mogelijkheden. Eén en ander zou in bepaalde gevallen op
gespannen voet kunnen komen te staan met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat stelt
dat het recht op toegang tot een rechterlijke instantie “serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant
permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’un partie” (EHRM, HORNSBY,
19 maart 1997, Rep. Eur. Court. H.R. 1997-II, vol. 33) (Ndl. : Het recht op toegang tot een rechterlijke instantie zou
illusoir zijn indien de interne rechtsorde van een Lidstaat zou toelaten dat een rechterlijke uitspraak met gezag van
gewijsde zonder gevolg zou blijven ten nadele van een betrokken partij.)
54
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323. Voorliggend decretaal optreden moet zeer zeker en zeer duidelijk buiten de regelingen van
de Eenvormige Benelux-Wet betreffende de dwangsom en artikel 1385quinquies van het
Gerechtelijk Wetboek worden gehouden.
Tevens refererend aan de juridische bijlage bij het hogervermelde advies van de Hoge Raad van
19 juni 2006, kan één en ander bevoegdheidstechnisch als volgt worden gelegitimeerd :
1°

De rechtsleer aanvaardt dat de partij die een dwangsom vorderde, er na de veroordeling
voor kan kiezen om de dwangsom niet of slechts gedeeltelijk in te vorderen, of om de
invordering voor enige tijd uit te stellen (K. WAGNER, Dwangsom, Mechelen, Story, 2003,
27, nr. 26 en I. MOREAU-MARGREVE, “Principes généraux”, in Dix ans d’application de
l’astreinte, Brussel, Créadif, 1991, 18-19) .
Deze beslissingsbevoegdheid grijpt niet in op de verbeurde of te verbeuren dwangsom zelf ;
zij speelt op het niveau van de uiteindelijke invordering.
Nu voorliggende decretale regeling uitdrukkelijk op dat specifieke niveau van de
invordering inspeelt, kan zij dan ook geen afbreuk doen aan de Benelux-regelingen en de
regelingen van het Gerechtelijk Wetboek.

2°

De dwangsom wordt in casu gevorderd door de stedenbouwkundige inspecteur c.q. het
college van burgemeester en schepenen. Conform de onder 1° vermelde rechtsleer, komt de
beslissing over kwijtschelding, vermindering of uitstel prima facie toe aan deze besturen.
Evenwel impliceert artikel 179 van de Grondwet dat voor het toekennen van een “gift” door
de overheid, het optreden van de wetgever vereist is (R.v.St., afd. Wg., 7 januari 1999, Parl.
St., Kamer, 1998-999, nr. 2003/1 – 2004/1, 41). Het Rekenhof heeft bevestigd dat ter
uitvoering van artikel 179 G.W. enkel de wetgevende macht machtiging kan verlenen voor
een kwijtschelding van een schuldvordering (Rekenhof, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2001, 42).
Het begrip “wet” in de zin van artikel 179 G.W. sluit tevens “het decreet” in, nu voormeld
grondwetsartikel dateert van vóór de Belgische Staatshervormingen.
Nu de gewestdecreetgever bevoegd is voor het ruimtelijkeordeningsrecht, met inbegrip van
het handhavingsbeleid, is het een evidentie dat het aan deze decreetgever toekomt om
conform artikel 179 G.W. de regelen te bepalen op grond waarvan de “liberaliteit” van de
beperking, het uitstel, of de afstand van de invordering van een dwangsom kan worden
toegekend.

3°

De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft bevestigd dat de wetgevende macht,
optredend in het kader van artikel 179 G.W., haar (regelings)bevoegdheden kan opdragen
aan een ander orgaan, nu dat artikel stipuleert dat de betrokken aangelegenheid
“krachtens” een wet moet worden geregeld (Parl. St., Kamer, 1998-’99, 2003/1 en 2004/1,
onder verwijzing naar L. 27.917/1, 23 juni 1998, over een ontwerp van koninklijk besluit “tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel”.
De delegatie aan de Hoge Raad kan van daaruit worden gemotiveerd.
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Bemiddelingsopdrachten :
324.
‐
‐

De Hoge Raad is belast met de volgende bemiddelingsopdrachten :
indien de stedenbouwkundige inspecteur een minnelijke schikking weigert om een andere
reden dan een niet-akkoord van de procureur des Konings, kan de overtreder de Hoge
Raad om een bemiddelingspoging verzoeken ;
in elke stand van het geding kan de reeds geadieerde rechter een dergelijke
bemiddelingspoging bevelen, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Adviezen ten behoeve van de Vlaamse overheid :
325. De Hoge Raad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of het
Vlaams Parlement, advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot het handhavingsbeleid.
326. Het procedureverloop bij de Hoge Raad wordt thans duidelijker vastgelegd, waarbij een
aantal structurele waarborgen in het kader van het verdedigingsbeginsel worden ingeschreven, o.a.
-

de mogelijkheid om het bestuur of belanghebbenden schriftelijk te horen ;
de mogelijkheid tot bijstand of vertegenwoordiging door een raadsman (al dan niet een
advocaat(-stagiair)).

Nadere procedure- en werkingsregelen worden vastgelegd in een procedure- en
werkingsreglement, dat wordt opgemaakt en voorgesteld door de Raad en bekrachtigd door de
Vlaamse Regering.
De Hoge Raad neemt tevens een huishoudelijk reglement aan, en legt daarin een deontologische
code vast. De elementaire deontologische regelen zijn evenwel opgenomen in de nieuw
voorgestelde artikelen 148quinquies.1 (verbod van belangenvermenging) en 148quinquies.2
(beroepsgeheim).
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HOOFDSTUK 4. Verfijning bepalingen herstelvorderingen en -maatregelen
Arrest-HAMER
327. Voorafgaand aan de bespreking van bepaalde verfijningen inzake de herstelvordering,
dient te worden stilgestaan bij het actuele en veelbesproken arrest-HAMER van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens (Hof Mensenrechten (2e afd.) nr. 21861/03, 27 november 2007
(Hamer / België) http://www.echr.coe.int (11 februari 2008); , NJB (Ned.) 2008 (weergave), afl. 5,
283 en http://www.njb.nl (11 februari 2008)).
328. Verzoekster in deze zaak, eigenares van een afgebroken illegaal gebouwd vakantiehuis,
beriep zich op het verstrijken van de redelijke termijn, het discriminatieverbod in verband met het
feit dat niet werd opgetreden tegen vergelijkbare andere overtredingen, het eigendomsrecht en het
recht op privéleven.
Het Hof oordeelde als volgt :
‐

‐

‐
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Het begrip “vervolging” (“criminal charge”) in artikel 6 EVRM moet autonoom worden
uitgelegd. De opgelegde sanctie van de afbraak van het huis kan als een ‘straf’ in
de zin van het EVRM worden aangemerkt. In haar geheel besloeg de procedure acht
tot negen jaar, waarvan meer dan vijf jaar in het stadium van het vooronderzoek,
dat geen blijk gaf van een buitengewone complexiteit. Verzoekster heeft op geen
enkele manier het goede verloop van het vooronderzoek belemmerd, zodat artikel 6
EVRM geschonden is.
De bescherming van het algemeen belang eiste dat de autoriteiten tegen de illegaal
gebouwde woning optreden. Dat dit tegen vier andere woningen niet was gebeurd,
lag volgens de regering aan het feit dat de Vlaamse overheid destijds niet op de
hoogte was van het bestaan van de andere woningen. Voorts laten door de regering
aangevoerde statistieken zien dat het optreden tegen het huis van verzoekster geen
geïsoleerd geval betrof, maar deel uitmaakte van een coherent en systematisch
beleid van de autoriteiten om in bosgebieden de relevante wetgeving strikter te
handhaven. Om die reden is artikel 6 EVRM in combinatie met artikel 14 EVRM niet
geschonden.
De afbraak van het vakantiehuis is onmiskenbaar een inbreuk op haar
eigendomsrecht. Deze was bij wet voorzien. Deze wet had tot doel om uit hoofde
van het algemeen belang de situatie in overeenstemming te brengen met de
bestemming van het gebied als niet-bebouwbaar bosgebied. De maatregel leverde
bovendien geen onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht op. De sloop van het
huis was gerechtvaardigd en er is geen schending van artikel 1 eerste aanvullend
protocol EVRM. De klacht onder artikel 8 EVRM hoeft niet apart te worden
onderzocht, aangezien zij is gegrond op dezelfde feiten.
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329.

Welke analyses vloeien daar uit voort?

Ten eerste. De beginselen van artikel 6 EVRM zijn op de herstelvordering en het opleggen van de
herstelmaatregel van toepassing (minstens voor zover het gaat om het herstel in de oorspronkelijke
toestand).
Artikel 6 EVRM is toepasselijk op geschillen die het vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen betreffen of die de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging bepalen, kort
gezegd op burgerlijke en strafzaken. Beide begrippen hebben een autonome betekenis die los
staat van internrechtelijke kwalificaties van de lidstaten.
De toepasselijkheid van artikel 6 EVRM, onder zijn burgerlijke of zelfs zijn strafrechtelijke noemer,
op geschillen inzake de oplegging van herstelvorderingen en -maatregelen, heeft weinig procesorganisatorische consequenties. De reden hiervoor is de originele rechtspraak die het EHRM terzake
heeft ontwikkeld : artikel 6 verzet er zich, zelfs in strafzaken, niet tegen dat beslissingen in een
eerste fase worden genomen door een bestuur (administratieve sanctie), op voorwaarde dat nadien
beroep mogelijk is bij een rechterlijke instantie die voldoet aan de vereisten van artikel 6 EVRM. A
fortiori vloeit daaruit voort dat aanvaard kan worden dat sancties die “straffen” zijn in de zin van
artikel 6 EVRM, opgelegd kunnen worden door een andere rechter (met volle rechtsmacht) dan de
strafrechter.
Aan het bestaande en ruimschoots (her)bevestigde contentieux, conform hetwelk de herstelvordering
van civiele aard is, doch behoort tot de publieke vordering, dient dus niet te worden gesleuteld.
Gewezen moet worden op het reeds talloze malen herbevestigde arrest van het Hof van Cassatie
van 26 april 1989 (Cass., 26 april 1989, AC 1989, 994), waarin wordt gesteld dat “het door de
rechter (…) te bevelen herstel (…) wel behoort tot de strafvordering maar niettemin een maatregel van
burgerlijke aard is”. De herstelmaatregel wordt door de strafrechter bevolen als “verplichte
aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling”. Deze visie werd overgenomen door zowel het
Benelux-Gerechtshof (Benelux-Gerechtshof, 6 februari 1992, R.W. 1991-92, 1019) als het
Grondwettelijk Hof (nr. 57/2002, 28 maart 2002, B.5.2). Overigens stelde ook het EHRM in het
arrest SALIBA vs. MALTA (nr. 4521/02, 8 november 2005) dat de herstelmaatregel civiel van aard
is en geen strafrechtelijke sanctie betreft.
Zeker nu het arrest-HAMER zelf beklemtoont dat artikel 6 EVRM autonoom moet worden uitgelegd,
dringt
zich
klaarblijkelijk
geen
internrechtelijke
kwalificatie
van
de
herstelvordering/herstelmaatregel op.
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De toepasselijkheid van artikel 6 EVRM heeft wél een aantal materiële gevolgen.
Allereerst geldt het recht op afdoening van het proces binnen een redelijke termijn. Het beginpunt
van de redelijke termijn is het ogenblik waarop een handeling wordt gesteld waaruit de overtreder
redelijkerwijze mag afleiden dat een vordering op gang werd gebracht. Het eindpunt van de
redelijke termijn is het moment waarop er aan de vervolging definitief een einde komt. De
redelijkheid van de termijn wordt bekeken vanuit de complexiteit van de zaak, de ijver van de
gerechtelijke instanties, het gedrag van de verdachte, etc. Dit gegeven speelt voortaan expliciet een
rol bij de herstelvordering. Om die reden werd het optreden van de Hoge Raad expliciet
gekoppeld aan strikte termijnen (60 d. voor het uitbrengen van een advies), om geen overschrijding
van de redelijke termijn te veroorzaken.
Daarenboven vloeien uit de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM volgende rechtsgevolgen voort :
-

-

de nood aan een eerlijke en openbare behandeling door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie welke bij wet is ingesteld (dit gegeven wordt vandaag
reeds zowel bij de vordering voor de strafrechter als deze voor de burgerlijke rechter
gerespecteerd) ;
het “vermoeden van onschuld” (dit gegeven staat ook vandaag reeds buiten kijf) ;
een aantal waarborgen die thans reeds vervat zijn in de beginselen van behoorlijk bestuur
(waaraan de overheid onderworpen is) c.q. het gerechtelijk recht ; bvb. gaat het om het
recht om onverwijld op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de
beschuldiging, het beschikken over tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn
verdediging, bijstand van een raadsman, etc. Bij de bestuurlijke fasen van de
herstelvordering en de uitvoering van de herstelmaatregel houdt de figuur van de Hoge
Raad hier een belangrijke waarborg in.

Ten tweede. Het is een belangrijk punt dat het EHRM beklemtoond heeft dat de uitvoering van de
herstelmaatregel nodig is of kan zijn ter vrijwaring van het algemeen belang. De figuur van de
herstelmaatregel zelf wordt dus niet in vraag gesteld. Meer nog, door het accent te leggen op het
reparatoir (i.p.v. punitief) karakter van de herstelmaatregel, geeft het Hof de facto zélf aan dat
een internrechtelijke herkwalificatie van de herstelmaatregel niet nodig is : de conclusie is dan ook
dat herstelvordering/herstelmaatregel remedieert, maar ook dat bij deze remediëring de
behoorlijkheidseisen van artikel 6 EVRM in acht moeten worden genomen.
Tenslotte dient het arrest-HAMER in een “redelijk” daglicht te worden gesteld. F. VAN VOLSEM
schrijft ter zake : “De moeilijkheden waartoe het arrest Hamer voor de Belgische rechtspraktijk
aanleiding zal geven, zijn nochtans perfect te vermijden. Het volstaat dat de diverse overheden die bij
het stedenbouwhandhavingsbeleid betrokken zijn (de opsporingsinstanties, de gerechtelijk eoverheden
wat betreft vervolging en berechting en de bestuurlijke overheden wat betreft de herstelvordering), elk
op hun domein, doen wat van hen mag worden verwacht : in elk dossier binnen een redelijke tijdspanne
beslissen. Indien dat gebeurt zullen er geen arresten Hamer meer volgen” (F. VAN VOLSEM, “De
redelijke termijn : een Straatsburgse hakbijl voor het herstel van de plaats in de vorige staat?”, noot
onder EHRM 27 november 2007, RABG 2008/7, 431).
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Artikel 49 t.e.m. 52
330. Het ontwerpartikel 49 (1° en 2°) geeft vooreerst duidelijke richtlijnen omtrent de aard van
het te vorderen herstel. Vandaag bestaan er onduidelijkheden over de principieel te vorderen
herstelmaatregel.
Er wordt in de voorgestelde maatregel vertrokken vanuit misdrijven die (o.m.) bestaan uit het
verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige
voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen (voor zover daarvan niet op
geldige wijze is afgeweken, bvb. in het kader van de decretale regelen inzake het verbouwen,
uitbreiden, herbouwen of herstellen van zonevreemde constructies). Bij dergelijke misdrijven wordt
uiteraard principieel het herstel in de oorspronkelijke toestand/de staking van het strijdige gebruik
gevorderd. Slechts uitzonderlijk kan op gemotiveerde wijze worden overgegaan tot het opleggen
van bouw- of aanpassingswerken, indien zulks kennelijk (dit is in hoofde van elke normaal
zorgvuldige beoordelaar) van aard is om de ruimtelijke ordening te herstellen.
In andere gevallen wordt de betaling van de meerwaarde gevorderd, tenzij de overheid die de
herstelvordering instelt, aantoont dat de ruimtelijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige
wijze zou worden geschaad ; in dat geval wordt toch het herstel in de oorspronkelijke toestand, de
staking van het strijdig gebruik of het verrichten van bouw- of aanpassingswerken gevorderd.
Dit systeem verzoent de handhaving van de ruimtelijke ordening met beginselen inzake redelijkheid
en billijkheid.
331. Artikel 49, 5°, heeft betrekking op het huidige artikel 149, eerste lid, in fine, van het decreet
van 18 mei 1999. Die bepaling luidt :
“De rechtbank bepaalt voor de uitvoering van de herstelmaatregelen een termijn die één jaar
niet mag overschrijden en na het verstrijken van deze termijn van uitvoering, op vordering van
de stedenbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester of schepenen, een
dwangsom per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel”.
Die laatste zinsnede wordt nu geschrapt, vanuit het feit dat “de dwangsom per dag vertraging
vermeld in art. 149 van het decreet van 18 mei 1999 slechts exemplatief [is] en geen afbreuk [doet]
aan de bevoegdheid die de rechter ontleent aan art. 1385ter Ger.W. om een dwangsom op te leggen
volgens enige andere modaliteit (per inbreuk, een bedrag ineens). Niettemin blijkt in de praktijk de
meest voorkomende modaliteit te zijn. De geciteerde bepaling uit het decreet neemt m.a.w. akte van een
aantal verworvenheden en voorbeelden, zonder iets te wijzigen (toevoegingen noch beperkingen) aan
het dwangsomregime van de Eenvormige Benelux-Wet” (K. WAGNER, Dwangsom, Mechelen, Story,
2003, 199-200).
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332. Via artikel 49, 6°, tevens een decretale verjaringstermijn55 voor de herstelvordering van
overheidswege (ter dekking van de schade toegebracht aan de ruimtelijke ordening) ingeschreven,
dewelke het volgende inhoudt :
1°

In ruimtelijk kwetsbaar gebied (cfr. de nieuwe definitie die via artikel 2 van dit
ontwerpdecreet ingevoerd wordt) geldt een “nultolerantie” omwille van de zgn.
“instandhoudingsmisdrijven” : de verjaringstermijn voor de herstelvordering is weliswaar 10
jaar, maar aangezien het instandhoudingsmisdrijf van dag tot dag wordt gepleegd zolang
de wederrechtelijke toestand niet ongedaan wordt gemaakt, kan in principe te allen tijde
een herstelvordering worden ingesteld.

2°

In “openruimtegebied” vervalt de mogelijkheid om een herstelvordering in te stellen vanaf 10
jaar vanaf het plegen van het misdrijf.
Concreet gaat hier om volgende gebieden, voor zover zij geen ruimtelijk kwetsbaar gebied
uitmaken :
a) gebieden conform het Inrichtingsbesluit van 1972 :
- landelijke gebieden ; daaronder vallen agrarische gebieden, bufferzones,
landschappelijk waardevolle gebieden en landelijke gebieden met toeristische waarde
(uitgezonderd worden steeds de bosgebieden, groengebieden, en parkgebieden, want
deze vallen sowieso onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden)
- recreatiegebieden ; daaronder vallen gebieden voor dagrecreatie en gebieden voor
verblijfrecreatie
b) de gebieden die conform de bepalingen van artikel 30 van dit ontwerpdecreet onder de
categorieën van gebiedsaanduiding “recreatie” of “landbouw” of onder de subcategorie
“gemengd openruimtegebied”56 vallen.

In dat licht is het nuttig om een kort overzicht te geven van de huidige verjaringstermijnen in het handhavingsrecht.
Verjaring strafvordering
Stedenbouwmisdrijven zijn wanbedrijven. De gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor wanbedrijven bedraagt 5 jaar
vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd.
Door het verjaringsdecreet van 2003 is de instandhouding van een stedenbouwmisdrijf enkel nog strafbaar voor zover
de stedenbouwinbreuk gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
Verjaring herstelvordering
Het verjaringsregime van de herstelvordering is onderworpen aan volgende basisregels :
er is sprake van verjaring 5 jaar na de kennisname, door het bestuur, van de schade of van de verzwaring
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon
de vordering verjaart sowieso 20 jaar na het schadeverwekkend feit.
Verjaring van de gerechtelijke herstelmaatregel
De uitspraak van een rechter die de overheid machtigt om een herstelmaatregel uit te voeren, is aan aparte
verjaringsregels onderworpen.
Sinds de federale verjaringswet van 10 juni 1998 verjaart de gerechtelijke herstelmaatregel door verloop van 10 jaar
(deze termijn kan worden gestuit door bvb. een betekening).
Tot de inwerkingtreding van de verjaringswet van 10 juni 1998 (27 juli 1998) bedroeg de verjaringstermijn 30 jaar.
56 Voor zover daarop geen overdruk GEN/GENO is aangebracht. In dat geval verandert de principiële nevenschikking
tussen natuurwaarden, recreatie en landbouw in een stelsel waar de natuurwaarden een zeer hoge bescherming dienen
te genieten ; om die reden wordt het gemengd openruimtegebied, eens het onder het VEN is gebracht, een ruimtelijk
kwetsbaar gebied.
55
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3°

In overige gebieden vervalt de mogelijkheid om een herstelvordering in te stellen 5 jaar
vanaf het plegen van het misdrijf.
Concreet gaat hier om volgende gebieden :
a) gebieden conform het Inrichtingsbesluit van 1972 :
o alle woongebieden in de zin van artikel 5 en 6 van het Inrichtingsbesluit
o alle industriegebieden in de zin van artikel 7 en 8 van het Inrichtingsbesluit
o de dienstverleningsgebieden in de zin van artikel 9 van het Inrichtingsbesluit
o de gebieden voor ander grondgebruik in de zin van artikel 17 en 18 van het
Inrichtingsbesluit.
b) de gebieden die conform de bepalingen van artikel 19 (nieuw artikel 39, §2, van het decreet
van 18 mei 1999) van dit ontwerpdecreet onder de categorieën van gebiedsaanduiding
“wonen”,
“bedrijvigheid”,
“lijninfrastructuur”,
“gemeenschapsvoorzieningen
en
nutsvoorzieningen” of “ontginning en waterwinning” vallen.

Het onderscheid tussen de verjaringstermijn van vijf jaar en de tienjarige verjaringstermijn kan
worden verklaard vanuit de fundamenteel andere aard van, enerzijds de “residuaire categorie” (in
essentie woongebieden, bedrijventerreinen en zones voor nutsvoorzieningen), en, anderzijds, de
openruimtegebieden (bvb. agrarisch gebied) en het kwetsbaar gebied :
-

ten eerste is er de vaststelling dat openruimtegebieden én kwetsbaar gebied (beide)
ruimtelijk gevoeliger zijn dan de eerstgenoemde gebieden ; in beide gebieden is er sprake
van een fundamentele natuurverweving, waardoor de algemene natuurbehoudsplicht in
hoofde van staten als vermeld in de Verklaring van Stockholm, het World Charter for
Nature en de Verklaring van Rio in herinnering is gebracht. VAN HOORICK omschrijft deze
algemene natuurbehoudsplicht als een regel van internationaal gewoonterecht (Juridische
aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, Antwerpen, Intersentia, 2000, 165 en
170) ; een langere verjaringstermijn wordt vanuit dat oogpunt gerechtvaardigd57 ;

-

ten tweede is er bij de residuaire categorie onmiskenbaar een veel grotere zichtbaarheid
c.q. “sociale controle” werkzaam, waardoor misdrijven veel sneller kunnen worden
vastgesteld dan in openruimtegebied c.q. kwetsbaar gebied. In dat verband kan er op
worden gewezen dat de “snelle vaststelbaarheid” ook een factor is in het gemeenrechtelijke
verjaringsrecht : een persoon die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een
onroerend goed verkrijgt, verkrijgt daarvan de eigendom door verjaring na 10 jaar, indien
de ware eigenaar woont binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep waarin het
onroerend goed gelegen is, en na 20 jaar, indien hij buiten dat gebied zijn woonplaats
heeft (art. 2265 B.W.).

Bovengenoemde termijnen hebben geen betrekking op de verjaring van vorderingen die worden
ingesteld in het kader van enige civielrechtelijke aansprakelijkheid.
333. Het ontwerpartikel 50 behoeft weinig toelichting ; het gaat om een technische correctie
ingevolge de geherformuleerde artikelen waarnaar wordt verwezen.

Binnen de categorie “openruimtegebied en ruimtelijk kwetsbaar gebied” is het evenwel zo dat bij de openruimtegebied
het economisch nut een belangrijk aspect van het gebied vormt. De overheid laat in die gebieden dan ook specifieke
bouwacties toe en “tolereert” een economische aanwending van het gebied, daar waar in ruimtelijk kwetsbare gebieden
de omgevingswaarde primeert. Dat is de grondslag op basis waarvan het zgn. “Verjaringsdecreet” van 4 juni 2003 het
instandhoudingsmisdrijf wél heeft behouden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, doch niet in “openruimtegebied”.
57
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334. Indien de herstelvorderende overheid eerst kiest voor een strafrechtelijke vordering en pas
later voor een burgerlijke vordering opteert (of vice versa), kan vanuit de algemene principes van
het bestuursrecht worden aangenomen dat het advies van de Hoge Raad achterhaald kan zijn, nu
de gegevens waarop dit advies is gesteund waarschijnlijk gewijzigd zijn.
Om die reden wordt bepaald dat indien de herstelvorderende overheid eerst de herstelvordering
ingeleid heeft voor de correctionele (c.q. burgerlijke) rechter (die de vordering ongegrond
verklaart), om vervolgens te vorderen voor de burgerlijke (c.q. correctionele) rechter, eerst een
positief advies van de Hoge Raad behoeft (cfr. ontwerpartikel 51).
In dat verband wordt opgemerkt dat het steeds de bedoeling van de decreetgever is geweest om
het adiëren van de burgerlijke rechter te beperken tot die gevallen waar de herstelvordering
binnen de strafrechtelijke procedure niet kon worden ingesteld, hetgeen het geval is wanneer
ondermeer het Openbaar Ministerie de zaak seponeert.
Eén en ander is een logisch gevolg van het Cassatiearrest van 26 april 1989 (AC 1989, 994, advies
E. LIEKENDAEL), conform hetwelk de herstelvordering, ondanks haar burgerlijk karakter, verbonden
is met de strafvordering.
De herstelvordering maakt in de eerste plaats deel uit van de strafvordering sensu lato, zodoende
dat de strafrechter een bevoordeelde positie zou moeten bekleden bij het beoordelen van deze
herstelmaatregel.
Zulks blijkt uit de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 18 mei 1999 naar aanleiding van
de bespreking van artikel 151 van dat decreet (mogelijke herstelvordering voor de burgerlijke
rechter) :
“De Heer Herman Lauwers vraagt wat het verschil is tussen artikel 150 en 151.
De minister antwoordt dat als het parket seponeert, de stedenbouwkundige inspecteur en het
college nog over een prcoeduremogelijkheid voor de burgerlijke rechtbank beschikken”.
De rechtsleer schrijft in dat verband :
“Zonder meer werd uitgegaan van de gedacht dat de burgerlijke rechter slechts in tweede orde
zou worden geadieerd door het bestuur. Uit het feit dat het bestuur bovendien niet het herstel
van een eigen schade, doch wel een maatregel tot herstel van de goede ruimtelijke ordening in
het algemene belang nastreeft, volgt onvermijdelijk dat de bepalingen van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de burgerlijke vordering geen
toepassing vinden in het geval van de herstelvordering. Het principiële keuzerecht teneinde de
vordering zowel voor de burgerlijke als voor de strafrechter te brengen, vervat in de artikelen 3
en 4 V.T.Sv., kan zodoende niet van toepassing zijn op de herstelvordering” (P. FLAMEY, J.
BOSQUET en F. JUDO, Handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 48).
Deze conclusie wordt door het eerder aangehaalde EHRM-arrest in de zaak HAMER versterkt. Ook
al dwingt dit arrest niet tot een herkwalificatie van de herstelvordering, desalniettemin is het evident
dat de categorisering als “straf” in de zin van artikel 6 EVRM (van het herstel in de oorspronkelijke
toestand) een prioriteitsrecht ten bate van de strafrechtelijke weg onderbouwt.
335. De ontwerpbepaling onder artikel 52 vormt een loutere verduidelijking bij eerder
uiteengezette punten.
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HOOFDSTUK 5. Technische bijstelling stakingsbevel
Artikel 53
336.

Dit artikel betreft een louter technische hernummering.
HOOFDSTUK 6. Verruiming mogelijkheden minnelijke schikking

Artikel 54
337. Een minnelijke schikking waardoor de strafvordering/herstelvordering vervalt, is in het
huidige recht slechts mogelijk indien er :
-

geen sprake is van een inbreuk op plannen, verordeningen of voorschriften van een
verkavelingsvergunning, én
een regularisatievergunning is bekomen én de plaats in de oorspronkelijke staat is hersteld.

De mogelijkheid om op basis van vrijwilligheid de ruimtelijke ordening te herstellen via bouw- of
aanpassingswerken zónder dat er sprake is van een herstel in de oorspronkelijke staat, is aldus
onbestaande. Daarenboven wordt de mogelijkheid om een minnelijke schikking te treffen sterk
beperkt door de eerste voorwaarde.
338. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft aangegeven dat de Lidstaten het
gebruik van ADR (Alternative Dispute Resolution) voor geschillen tussen overheid en burgers dienen
te promoten door in hun wetgeving en praktijk bepaalde bemiddelingsgerichte beginselen op te
nemen (Aanbeveling van 5 september 2001 Rec (2001)9 van het Comité van Ministers van de Raad
van Europa.). Om die reden wordt de figuur van de minnelijke schikking in het handhavingsrecht
opgewaardeerd. Met L. DE GEYTER kan in dat verband worden gesteld : “ADR verruimt (...) de
mogelijkheden voor de oplossing van een geschil die meer recht kan doen aan de aard en de
omstandigheden ervan en aan de relatie tussen de partijen. De kwaliteit en de effectiviteit van de
geschillenbeslechting kunnen daardoor worden vergroot; door het oplossen van geschillen zonder
inschakeling van de rechter kan de besluitvorming worden versneld, hetgeen op haar beurt tot gevolg
heeft dat het gezag van het bestuur wordt verhoogd” 58.
339. Voorgesteld wordt daarom om te werken via een model waarin de betrokkene aan de
stedenbouwkundig inspecteur kan vragen om hem in staat te stellen, op basis van vrijwilligheid, de
ruimtelijke ordening te herstellen, ofwel door een herstel in de oorspronkelijke staat, ofwel (en dit is
nieuw!) door bouw- of aanpassingswerken (die uiteraard moeten kunnen afwijken van de vigerende
stedenbouwkundige voorschriften (uitgezonderd de geldende bestemmingsvoorschriften), en die
worden gedoogd). De minnelijke schikking kan ook de betaling van een geldsom inhouden.
De minnelijke schikking is in het voorgestelde model enkel onmogelijk wanneer het misdrijf bestaat uit
(o.m.) het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de
stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen. Een
minnelijke schikking is evenmin mogelijk in het geval van recidive of indien meer dan drie misdrijven
vastgesteld worden.
340. Aan de Hoge Raad wordt de bevoegdheid toegewezen om (op vraag) als
bemiddelingsorgaan tussen stedenbouwkundige inspectie en overtreder op te treden.

58

L. DE GEYTER, Bemiddeling in het bestuursrecht, Brugge, Die Keure, 2006, 114-115.
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341. Er wordt tevens bepaald dat, in afwijking van het gemene recht, de minnelijke schikking ook
mogelijk is nadat de strafvordering is ingesteld.
342. De middelen die voortkomen uit de minnelijke schikkingen zullen worden aangewend ter
dekking van de personeels- en werkingskosten van de stedenbouwkundige inspectie en de Hoge
Raad voor het Handhavingsbeleid.
HOOFDSTUK 7. Diverse bepalingen
Artikel 55
343. Er wordt verduidelijkt dat de middelen die voortkomen uit minnelijke schikkingen niet
ingebracht worden in het Herstelfonds (maar in een apart Fonds Minnelijke Schikkingen).
Totdat de inkomsten uit minnelijke schikkingen voldoende groot zijn (er wordt maximaal gerekend op
4 begrotingsjaren), zal het Herstelfonds de personeels- en werkingskosten van de Hoge Raad voor
het Handhavingsbeleid dragen.
Artikel 56 en 57
344. Het is vandaag een algemeen gegeven dat door de rechter bevolen bouw- of
aanpassingswerken niet vergunningsplichtig zijn, en kunnen afwijken van stedenbouwkundige of
verkavelingsvoorschriften. Dit gegeven wordt decretaal bevestigd, ook in hoofde van de werken die
door de stedenbouwkundige inspecteur bevolen kunnen worden in het kader van de vernieuwde
bepalingen inzake minnelijke regelingen. De afwijkingen van stedenbouwkundige of
verkavelingsvoorschriften zijn evenwel slechts mogelijk voor zover deze noodzakelijk zijn voor het
verkrijgen van effectief rechtsherstel.
Indien een constructie fundamenteel is aangepast door bouw- of aanpassingwerken, kan zij
desgevallend het voorwerp uitmaken van een regularisatievergunning.
345. De ontwerpbepalingen verduidelijken verder nog het statuut van goederen die aangetast
zijn door een misdrijf, doch waarbij de bevolen bouw- of aanpassingswerken zijn uitgevoerd of de
bevolen meerwaardevergoeding is betaald.
Het gaat om louter gedoogde goederen ; deze goederen worden niet beschouwd als zijnde
vergund.
Wel wordt bepaald dat ten aanzien van gedoogde goederen (enkel) stabiliteitswerken (zoals
gedefinieerd in het nieuw voorgestelde artikel 92 van het decreet van 18 mei 1999) kunnen worden
vergund.
346. Misdrijven worden vastgesteld door een proces-verbaal. Voorgesteld wordt om dit PV
onmiddellijk op te nemen in het vergunningenregister, ten bate van de algemene publiciteit en de
tegenstelbaarheid ervan, en in het kader van het “zakelijk” karakter van de eventueel uit het misdrijf
voortvloeiende herstelmaatregelen.
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TITEL VII. OPHEFFING, AANPASSING EN INVOERING VAN SLOTBEPALINGEN
Artikel 58 t.e.m. 89
347.

Een aantal van de onder deze titel voorgestelde bepalingen zijn louter technisch van aard.

De overige ontwerpartikelen, die inhoudelijk wél toelichting vergen, worden hieronder verduidelijkt :
Artikel 61
348. Indien niets anders is bepaald, geldt als principe de onmiddellijke werking van de regels van
voorliggend ontwerpdecreet. De onmiddellijke werking wordt omschreven als de toepassing van de
nieuwe norm, niet alleen op feiten die zich voordoen na het inwerkingtreden van de neiuwe
wetgeving, maar ook op na die inwerkingtreding ontstane rechtsgevolgen van voordien
voorgevallen feiten (Cass., 22 februari 1988, AC 1987-‘88, 808 ; 27 april 1990, AC 1989-’90,
1118 en 12 februari 1993, AC 1993, 179 ; R.v.St., nr. 24.072, 13 maart 1984 en Grondwettelijk
Hof, nr. 88/93, 22 december 1993, B.S. 1 maart 1994).
Artikel 62
349. Dit artikel formuleert een overgangsbepaling aangaande de voorschriften inzake
evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening.
Vanaf 1 januari 2009 tot en met het einde van de gemeentelijke legislatuur 2006-2012 zal een
overgangsregime gelden waarbij, indien in een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
méér dan twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is, bij elke nieuwe benoeming een lid
van het ondervertegenwoordigde geslacht wordt benoemd. Ook wordt voor die periode voorzien in
een eenvoudige procedure waarbij effectieven van het oververtegenwoordigde geslacht
plaatsvervangend kunnen worden, en plaatsvervangers van het ondervertegenwoordigde geslacht
effectief lid kunnen worden, één en ander zonder dat daarvoor een formele benoeming (met
goedkeuring door de deputatie) vereist is (er is enkel een gemeenteraadsbeslissing ter zake nodig).
Rekening houdend met de bestaande onzekerheden, en om rechtsonzekerheid omtrent de geldigheid
van de in het verleden gegeven adviezen te vermijden, wordt evenwel voorzien in een
“regularisatie” van de adviezen die in de huidige gemeentelijke “legislatuur” (2006-2012) door de
GECORO’s zijn of worden gegeven : het feit dat in de lopende legislatuur niet is voldaan aan het
man-vrouw-evenwicht, tast de geldigheid van deze adviezen niet aan.
Artikel 63
350. Conform het Regeerakkoord zijn gemeenten niet verplicht om een bindend gedeelte op te
nemen in hun ruimtelijk structuurplan. Dergelijke structuurplannen kunnen worden uitgevoerd middels
uitvoeringsplannen. De opname van een bindend gedeelte maakt evenwel een voorwaarde uit voor
“ontvoogding”.
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Artikel 63 en 65
351. Het Coördinatiedecreet van 1996 wordt opgeheven. Daarom wordt duidelijkheidshalve
gesteld dat de vigerende plannen van aanleg nog rechtskrachtig zijn.
352. Gemeenten kunnen nog tot eind 2011 bijzondere plannen van aanleg aannemen (voor zover
deze niet afwijken van het gewestplan).
Artikel 66
353. De planschaderegeling van het decreet van 18 mei 1999 wordt van overeenkomstige
toepassing verklaard op de plannen van aanleg.
Artikel 67
354. Er wordt voorzien in een duidelijk tijdskader voor de inwerkingtreding van de
planbatenheffing.
355. De planbatenbedragen worden geïndexeerd aan de hand van een vermenigvuldiging met
volgende formule :
Gezondheidsindex voor de maand volgend op de dag van inwerkingtreding van het RUP/BPA
Gezondheidsindex voor de kalendermaand die volgt op de inwerkingtreding van het decreet waarbij het
toepasselijke bedrag van de vermoede meerwaarde/m² voor het laatst werd vastgesteld of aangepast.
Artikel 70
356. De huidige wetgeving inzake de toegang van personen met een functiebeperking tot publiek
toegankelijke gebouwen (Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot
gebouwen toegankelijk voor het publiek ; uitvoeringskoninklijk besluit van 9 me 1977) is van
toepassing op gebouwen voor recreatieve en socio-culturele activiteiten, inrichtingen voor sport en
openluchtleven, (bepaalde) handelszaken en horecabedrijven, kantoorgebouwen en
schoolgebouwen. Bij het bouwen van nieuwe infrastructuur en bij verbouwingen die de inrichting van
het gebouw veranderen, moet met de in die wetgeving bepaalde normen rekening worden
gehouden. In het nieuw voorgestelde artikel 100.2 van het decreet van 18 mei 1999 wordt gesteld
dat de toegankelijkheidsnormen ook in ogenschouw moeten worden genomen bij de
vergunningverlening bij de wijziging van het aantal woongelegenheden (bvb. wijziging
gemeenschappelijke gedeelten meergezinswoningen). Deze verplichting kan uiteraard niet
onmiddellijk worden toegepast, bij gebrek aan normenkader. Die specifieke bepaling zal slechts
worden “geactiveerd” indien ter zake nieuwe specifieke decreetgeving zal worden uitgewerkt.
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Artikel 71
357. Deze bepaling voorziet in een overgangsmatige regeling voor de behandeling van
beroepen tegen vergunningsbeslissingen.
Wat het nieuwe artikel 176, §5, betreft, moet worden gewezen op artikel 3 van het Gerechtelijk
Wetboek, volgens hetwelk de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de
rechtspleging van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden
onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn en
behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
Dergelijke uitzondering moet thans zeer zeker worden gemaakt, nu redelijkerwijs niet kan worden
verwacht (dit zou ook niet zinvol zijn) dat de Raad van State zich bij de afhandeling van hangende
gedingen zou dienen te richten naar de voor de Raad voor vergunningsbetwistingen uitgetekende
procedureregelingen, dewelke op verschillende punten afwijken van de reglementering op de Raad
van State.
Artikel 72
358. In artikel 92 van het decreet van 18 mei 1999 wordt middels voorliggend ontwerpdecreet
verduidelijkt wanneer een vergunning “in laatste administratieve aanleg” is verleend.
359. Voor vergunningen die na 1 januari 2009 nog onder het “oude stelsel” worden verleend,
moet in een nuancering van deze definitie worden voorzien, inzonderheid omdat de Vlaamse
Regering in dat “oude stelsels” nog kan optreden als beroepsinstantie.
Artikel 73
360. Dit ontwerpartikel verduidelijkt dat de reeds betekende aanvragen voor een planologisch of
stedenbouwkundig attest (bedoeld wordt de aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding
van dit ontwerp van decreet) door de bevoegde diensten worden afgehandeld conform de
richtlijnen die van toepassing waren op het moment van de indiening.
Artikel 74
361. Voorliggend ontwerpartikel houdt in dat de eerst aan te duiden adviseurs die de Raad voor
vergunningsbetwistingen ondersteunen, aangewezen worden onder de zich kandidaat stellende
ambtenaren het departement-RWO en het Agentschap RO-Vlaanderen. De bij de door de Raad
georganiseerde proef batig gerangschikte ambtenaren van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid
en Onroerend Erfgoed van het departement met drie jaar ervaring op het vlak van de behandeling
van beroepsdossiers, worden van rechtswege benoemd.
Artikel 75
362. Deze bepaling voorziet in een praktisch hanteerbare overgangsregeling ter begeleiding van
de omvorming van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid naar de in te stellen Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid.
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Artikel 76
363. Deze bepaling voorziet in een gebruikelijke overgangsmatige regeling betreffende de
invoering van de nieuwe verjaringstermijnen voor de herstelvordering ; de regeling is geïnspireerd
op deze van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring (invoeging van artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek), en dient dienovereenkomstig te
worden geïnterpreteerd.
Artikel 77
364. Deze bepaling laat toe om gemeenten en provincies te ondersteunen (personeel, financieel,
materieel) bij de implementatie van voorliggend ontwerpdecreet.
Artikel 78
365. Het nieuwe artikel 183, §1, van het decreet van 18 mei 1999 verplicht er toe, vanuit het
zorgvuldigheidsbeginsel in wetgevingsaangelegenheden, om de systematiek van de samenvoeging
van aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning en voor een milieuvergunning te evalueren.
Uit deze evaluatie kunnen mogelijk conclusies worden getrokken over de wenselijkheid of noodzaak
van een verdergaande integratie of van de uitbreiding van de samenvoegingssystematiek tot
andere vergunningenstelsels.
Het nieuwe artikel 183, §2, is een gevolg van een eerdere bepaling, waarin wordt aangegeven dat
ontvoogde gemeenten niet meer alle vergunningendossiers dienen over te maken aan het
Agentschap RO-Vlaanderen. Deze dossiers zullen voortaan steekproefgewijs worden doorgelicht.
Het nieuwe artikel 183, §3, vormt de basis voor een periodieke evaluatie van de overleggerichte
figuur van de “projectvergaderingen”. Meer bepaald zal o.m. moeten worden nagegeaan of het
mogelijk is om in te gaan op reeds bestaande vragen tot verruiming van het toepassingsgebied van
de figuur van de projectvergaderingen.
Artikel 79
366. In de rechtsleer is er heel wat inkt gevloeid over de vraag of de decreetgever in 2003
(“Verjaringsdecreet”) de strafbaarstelling zelf van de instandhouding (buiten deze in ruimtelijk
kwetsbaar gebied) heeft opgeheven, dan wel in deze gevallen voorzien heeft in een nieuwe
strafuitsluitende verschoningsgrond. Ook de rechtspraak heeft op dat punt nog geen volledige
duidelijkheid gebracht.
Het belang van het onderscheid tussen opheffing van de strafbaarstelling of strafuitsluitende
verschoningsgrond is niet louter theoretisch. Een strafuitsluitende verschoningsgrond heeft enkel
betrekking op de strafwaardigheid van het misdrijf, dat als dusdanig blijft bestaan, wat betekent
dat de gevolgen op burgerrechtelijk gebied wel nog kunnen intreden. Aannemen dat er slechts
sprake is van een strafuitsluitende verschoningsgrond, zou er dus toe leiden dat de beklaagde wel
nog zou kunnen worden veroordeeld tot herstel, en dit zelfs voor instandhoudingsdelicten gepleegd
na de invoering van de verschoningsgrond.
De gesignaleerde discussie vloeit voort uit het feit dat artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999
(enkel) de “strafsanctie” niet laat “gelden” voorzover aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan.
Daarenboven werd de strafbaarstelling, zoals opgenomen in artikel 146, eerste lid, van het decreet
van 18 mei 1999, niet gewijzigd en stelt deze nog steeds het instandhouden van handelingen,
werken of wijzigingen in strijd met de artikelen 99 en 101 van datzelfde decreet strafbaar.
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Niettemin besluit een belangrijke stroom in de rechtsleer dat er wel degelijk sprake is van een
bestanddeeluitsluiting. Artikel 146, derde lid, DRO neemt in die visie het strafbaar karakter van het
misdrijf wegneemt, m.a.w. het misdrijf wordt gedecriminaliseerd. In dat geval is er geen misdrijf
meer, dus kan er evenmin een burgerlijke maatregel naar aanleiding van een misdrijf worden
gevorderd (J. GHYSELS, “Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw. Afgeschaft of niet?”, NjW 2004,
1305; S. LUST, “Stedenbouwstrafrecht: een status quaestionis”, C.D.P.K. 2004, 525 ; I. VAN GIEL en
Y. LOIX “Vernietigingsarrest Arbitragehof van 19 januari 2005 schept licht in de ‘duistere’
stedenbouwhandhaving en zal cascade van ‘intrekkingsprocedures’ veroorzaken” (noot onder
Arbitragehof nr. 14/2005 van 19 januari 2005), T.B.O. 2004, 225).
P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO treden deze visie bij en adstrueren één en ander op grond van
volgende doorslaggevende argumenten :
“a. de Memorie van Toelichting evenals het Verslag van de bespreking van het decreet in de
Commissie stellen formeel het schrappen van de instandhouding als misdrijf voorop met de
bedoeling om een stedenbouwmisdrijf in de meeste gevallen als aflopend te kunnen beschouwen,
zodoende de verjaring te bespoedigen en de rechtszekerheid te vergroten ;
b. de scharnierdatum van 1 mei 2000 zou in elk geval geen zin hebben indien nog steeds sprake
is van een behoud van het misdrijf van instandhouden ;
c. artikel 146 § 3 DRO vermeldt in eerste instantie het gebrek aan straf, waarna op deze
algemene regel drie uitzonderingen worden geformuleerd.
(…)
De kwalificatie van het derde lid van artikel 146 DRO als verschoningsgrond tegen de
uitdrukkelijke wil van de decreetgever in, zou de hele bedoeling van de decreetgever
ondergraven en kan niet worden bijgetreden.” (P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO,
Handhavings- en verjaringsdecreet, Brussel, Larcier, 2004, 16).
M. BOES maakt uit drie cassatiearresten van 13 december 2005 op “dat het Hof van Cassatie
aanvaardt dat het instandhouden als misdrijf werd opgeheven (dus is er niet alleen sprake van een
strafuitsluitingsgrond), maar dat de burgerlijke vorderingen (van benadeelde derden of van de
stedenbouwkundige inspecteur) die aanhangig waren vóór 22 augustus 2003 (datum van
inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003) daarom niet ongegrond zijn”. De auteur stelt verder
dat “het doen vervallen van die burgerlijke vorderingen er immers (zou) op neerkomen een
eigendomsrecht te ontnemen aan benadeelde derden, wat in strijd zou zijn met artikel 1 van het Eerste
Aanvullende Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens”. Hij stelt
zich echter de vraag “of het opportuun is dat de inspecteur die vorderingen handhaaft, nu het Vlaamse
Gewest, waarvan hij een orgaan is, het strafbaar instandhouden als misdrijf geschrapt heeft ; zijn
herstelvordering is (slechts) het corrolarium van dit – afgeschafte – misdrijf” (M. BOES, Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gewest, Brussel, Larcier, 2006, 87).
Stellers van voorliggend ontwerpdecreet treden deze genuanceerde lezing bij.
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Rekening houdend met de klaarblijkelijke bedoeling van de stellers van het “Verjaringsdecreet” (zie
o.a. Parl. St., Vl. Parl., 2002-‘03, 1566/1, 6 en 9 en 1566/7, 15 en 38) en met bovengenoemde
rechtsleer, wordt ervoor geopteerd om een zgn. “interpretatieve bepaling” te formuleren, dewelke
uitdrukkelijk stelt dat de strafbaarstelling van de instandhoudingsmisdrijven werd opgeheven.
Het praktische gevolg van één en ander is gelegen in artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, dat
het beginsel verwoordt dat rechters gehouden zijn zich “naar de uitleggingswetten te gedragen in alle
zaken waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop die wetten bindend worden”.
367. P. ROUBIER noemt twee criteria op om een wetgevende norm als interpretatief te
kwalificeren : de oorspronkelijke wet moest onduidelijk of onzeker zijn en de interpretatieve wet
mag geen nieuwe regel toevoegen (P. ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps,
Paris, Dalloz, 1960, 254 e.v.). Het Hof van Cassatie stelt dat er sprake is van een uitleggingswet
wanneer deze “een rechtsvraag oplost, waarvan het antwoord onzeker of betwist was, en door de
rechter kon worden gevonden” (Cass., 2 arresten dd. 4 november 1996, AC 1996, 981 en 986).
Volgens het Grondwettelijk Hof is een interpretatieve wet “een wet die aan een wetsbepaling die
betekenis geeft die de wetgever bij de aanneming ervan heeft willen geven en die zij redelijkerwijze kon
krijgen” (Grondwettelijk Hof, nr. 102/2006, 21 juni 2006, overw. B.5.2) ; het Hof heeft daarbij
verduidelijkt dat ook in het strafrecht interpretatieve regelen mogelijk zijn, voor zover deze het
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel respecteren (zie in dat verband W. VERRIJDT, “De interpretatieve
wet : retroactiviteit en rechtszekerheid”, T.B.P. 2007/5, 277-278).
Effectief was er een zekere mate van onzekerheid over de lezing van de “depenalisering” van het
instandhoudingsmisdrijf, zoals boven gesignaleerd, nu een letterlijke lezing van de tekst
(strafuitsluitende verschoningsgrond) haaks stond op de zeer duidelijke parlementaire voorbereiding
(opheffing strafbaarstelling).
De voorgenomen interpretatieve maatregel geeft echter geenszins een onverwachte wending aan
het recht. In één van de eerste arresten waarin toepassing werd gemaakt van het
“Verjaringsdecreet” kwam het Hof van Beroep te Gent reeds tot het besluit dat sprake is van een
strafuitsluitingsgrond (Gent, 10 oktober 2003, NjW 2004, afl. 91, 1319, noot S. LUST, T.R.O.S.
2005 (weergave R. VEKEMAN), afl. 38, 194, noot R. VEKEMAN). Men zal in dat verband nogmaals
beklemtonen dat de artikelsgewijze toelichting bij het Verjaringsdecreet onomwonden stelt :
“Dit artikel schrapt de instandhouding van een bouwmisdrijf als voortdurende misdrijf,…” (Parl.
St., Vl. Parl., 2002-’03, 1566/1).
De algemene toelichting stelt voor “het begrip ‘instandhouden van een bouwovertreding’ te schrappen
uit de strafbepalingen in het decreet ruimtelijke ordening voorzover de bouwovertreding niet gelegen is
in de ruimtelijk kwetsbare gebieden en voorzover de bouwovertreding niet is opgenomen in de
nominatieve lijst van de overduidelijke overtredingen”.
Artikel 81
368. Deze bepaling waarborgt dat de beperkte wijzigingen die door dit ontwerpdecreet aan de
systematiek van de plannenregisters worden aangebracht, niet ingrijpen op de
ontvoogdingsvoorwaarden. Zie ter zake de bespreking van het nieuw voorgestelde artikel 134 van
het decreet van 18 mei 1999.
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Artikel 82
369. De ontwerpbepaling past de bepalingen inzake de ontwerpen van vergunningenregisters
aan in functie van de wijzigingen die elders aan de regelgeving omtrent deze registers zijn
aangebracht.
Punt 4° waarborgt dat de beperkte wijzigingen die door dit ontwerpdecreet aan de systematiek
van de vergunningenregisters worden aangebracht, niet ingrijpen op de ontvoogdingsvoorwaarden.
Zie ter zake de bespreking van het nieuw voorgestelde artikel 134bis van het decreet van 18 mei
1999.
Artikel 83
370. In het kader van het vertrouwensbeginsel wordt bepaald dat het verval van een
verkavelingsakkoord niet kan worden tegengesteld aan de personen die zich op de
verkavelingsakkoord beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid na het verval
handelingen heeft gesteld (ten aanzien van één of meer van hun kavels) die dit verval tegenspreken.
Deze bepaling is analoog aan de regeling voor verkavelingsvergunningen, opgenomen in het nieuw
voorgestelde artikel 117, §6, van het decreet van 18 mei 1999.
Artikel 85
371. Deze bepaling past het “ontvoogdingsartikel” aan in functie van wijzigingen die elders reeds
zijn aangebracht (zie inzonderheid de bespreking bij artikel 63).
Artikel 87
372. Deze bepaling bevestigt de mogelijkheid in hoofde van de rechter om voor vorderingen die
vóór 16 december 2005 werden ingeleid, het advies van de Hoge Raad te vragen. Het facultatieve
karakter van deze adviesvraag (in tegenstelling tot de verplichte adviesvraag voor later in te
stellen vorderingen) werd door het Grondwettelijk Hof niet in strijd geacht met het
gelijkheidsbeginsel (Grondwettelijk Hof, nr. 71/2007, 26 april 2007, overw. B.7.4).
373. In de logica van het Grondwettelijk Hof, dat bevestigd heeft dat de decreetgever ervoor
gekozen heeft om de coherentie van het herstelbeleid pas ten volle na te streven vanaf de dag dat
de Hoge Raad is opgericht en zijn huishoudelijk reglement is goedgekeurd, wordt juridische
duidelijkheid gecreëerd over rechtskracht van de facultatief ingewonnen adviezen : er wordt
verduidelijkt dat deze het bestuur niet binden ; het bestuur kan met andere woorden de vordering
aanhouden, ook al wordt een negatief advies afgeleverd. Het komt de rechter toe een
eindbeslissing te nemen, met inachtneming van de bevindingen van het advies.
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BOEK III. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 3 MAART 1976 TOT BECHERMING VAN
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN
Artikel 90
374. Momenteel bestaat het gebruik59 dat de stedenbouwkundige vergunning tevens geldt als
machtiging - in het kader van Onroerend Erfgoed - om werken uit te voeren aan een beschermd
monument.
Door het schrappen van het bindend karakter van het advies “Onroerend Erfgoed”, bestaat de
mogelijkheid dat een eigenaar van een monument een stedenbouwkundige vergunning krijgt en
deze vervolgens naar eigen goeddunken uitvoert middels onwenselijke technieken. Eén en ander
omwille van het feit dat de stedenbouwkundige vergunning niet zo in detail gaat als noodzakelijk
voor bepaalde restauratiedossiers (bvb. wel of niet voegen, mortelsamenstelling,...).
Daarom wordt voorgesteld dat de stedenbouwkundige vergunning expliciet geldt als machtiging
vanuit Onroerend Erfgoed, op voorwaarde dat het advies van het Agentschap RO-Vlaanderen in de
vergunning overgenomen wordt.
Artikel 91
375. Voorafgaand aan het slopen van geïnventariseerd bouwkundig erfgoed (dat niet is
opgenomen in de databank van het beschermd erfgoed), zal een beperkte
“onroerenderfgoedtoetsing” moeten worden doorgevoerd.
BOEK IV. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 21 DECEMBER 1988 HOUDENDE OPRICHTING
VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Artikel 92
376. Het huidige artikel 83 van het decreet van 18 mei 1999 heeft betrekking op de
landinrichting. Daarom wordt dit artikel logischerwijs verschoven naar het VLM-decreet.
BOEK V. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 30 JUNI 1993 HOUDENDE BESCHERMING VAN
HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM
Artikel 93
377. Deze bepaling betreft een technische aanpassing (verwijzing naar aangepaste
artikelnummers) in functie van voorliggend ontwerpdecreet.

59 Strikt juridisch bestaat de koppeling tussen stedenbouwkundige vergunning en machtiging-OE niet meer, omwille van
schrappingen in het decreet van 3 maart 1976. Hierdoor moet er eigenlijk steeds een machtiging gevraagd worden.
Door het bovenstaande wordt het aantal aanvragen bijgevolg principieel verminderd.
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BOEK VI. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 19 APRIL 1995 HOUDENDE MAATREGELEN
TER BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN
BEDRIJFSRUIMTEN
Artikel 94
378. Het Vernieuwingsfonds (gespijsd met middelen die voortkomen uit de heffing op leegstand
en verwaarlozing van bedrijfsruimten) zal gedurende twee begrotingsjaren de kosten dragen voor
de opstart van de planbatenheffing.
BOEK VII. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 16 APRIL 1996 BETREFFENDE DE
LANDSCHAPSZORG
Artikel 95
379. De adviesregeling van het decreet betreffende de landschapszorg wordt afgestemd op de
regeling van de (middels voorliggend ontwerpdecreet nieuw in te voegen) artikelen 99.2 en 99.3
van het decreet van 18 mei 1999.
BOEK VIII. OPHEFFING VAN HET DECREET BETREFFENDE DE RUIMTELIJKE ORDENING,
GECOÖRDINEERD OP 22 OKTOBER 1996
Artikel 96
380. Met de integratie van het Coördinatiedecreet van 1996 in het decreet van 18 mei 1999,
zoals bewerkstelligd door middel van voorliggend ontwerpdecreet, kan dit Coördinatiedecreet
uiteraard worden opgeheven.
BOEK IX. AANPASSING VAN HET DECREET VAN 7 JULI 2006 BETREFFENDE DE
INHAALBEWEGING VOOR SCHOOLINFRASTRUCTUUR
Artikel 97
381. Het decreet van 7 juli 2006 voorziet (via een aanpassing in de regelgeving-RO) in een
medebeslissingsbevoegdheid van de Vlaamse Bouwmeester inzake de beoordeling van bepaalde
scholenbouwprojecten. Aangezien dergelijke medebeslissingsbevoegdheid geen betrekking heeft op
de eigenlijke vergunningenprocedure, wordt dit principe verankerd in het Schoolinfrastructuurdecreet
zelf.
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BOEK X. COÖRDINATIE-EN WIJZIGINGSMACHTIGING
Artikel 98 en 99
382. Met deze ontwerpartikelen wordt de Vlaamse Regering belast met de coördinatie van
volgende regelgeving :
-

het decreet van 18 mei 1999 ;
de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen
toegankelijk voor het publiek ;
artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990.

De ontwerpbepalingen verduidelijken welke handelingen kunnen worden begrepen onder deze
coördinatiemachtiging :
-

het anders inrichten van de bepalingen, inzonderheid het opnieuw ordenen en
hernummeren ;
de verwijzingen in de bepalingen op overeenkomstige wijze hernummeren ;
het herschrijven van de bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming, eenheid
van terminologie en vereenvoudiging qua vorm.

Het spreekt voor zich dat de coördinatie geen inhoudelijke wijzigingen kan aanbrengen ; de
beginselen die zijn neergelegd in de te coördineren regelgeving blijven onaangeroerd.
383. Deze ontwerpbepalingen laten tevens toe om de hernummeringen in het decreet van 18 mei
1999 en eventuele nieuwe definities te verwerken in de ruimtelijke en sectorale wet- en
decreetgeving.
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BOEK XI. INWERKINGTREDINGSBEPALING
Artikel 100
384.

Deze bepaling legt de inwerkingtreding van het ontwerpdecreet vast.

Gezien om gevoegd te worden bij het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het
ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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