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1. Hangende zaken



Gemeentewegendecreet



Aanpassing weigeringsgronden vergunning

◼Codextrein:

Weigering vergunning (art. 4.3.1 §1 VCRO)

1. Als het aangevraagde onverenigbaar is met:

a)  stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige 

wijze is afgeweken (art. 4.4.1 – 4.4.29 VCRO)

b)  verkavelingsvoorschriften inzake wegenis en openbaar groen

c)  andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder b, 

voor zover de verkaveling niet ouder is dan 15j.* op het ogenblik van 

de indiening van de vergunningsaanvraag, en voor zover van die 

verkavelingsvoorschriften niet op geldige wijze is afgeweken

d)  een goede ruimtelijke ordening

2. …

* termijn wordt berekend vanaf datum van afgifte van oorspronkelijke vergunning in 

laatste administratieve aanleg (als vergunning uitdrukkelijk melding maakt van de 

verschillende fasen van het verkavelingsproject, wordt termijn gerekend per fase)



Prejudiciële vraag RvVb 29 juli 2020

Schendt artikel 4.3.1, § 1, 1°, c, VCRO, zoals gewijzigd bij artikel 58, 1° van het 
decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening en 
zoals van toepassing ten tijde van het nemen van het bestreden besluit, milieu en 
omgeving van 8 december 2017, artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, doordat 
enerzijds op discriminatoire wijze wordt geraakt aan het verordenend karakter van 
een verkaveling ouder dan vijftien jaar en niet aan het verordenend karakter van 
verkavelingen niet ouder dan 15 jaar, waardoor eigenaars van een kavel binnen een 
verkaveling ouder dan 15 jaar anders worden behandeld dan eigenaars van een 
kavel binnen een verkaveling niet ouder dan 15 jaar zonder dat er voor dit 
onderscheid in behandeling een redelijke en objectieve verantwoording bestaat, en 
anderzijds doordat er een aanzienlijke vermindering van het bestaande 
beschermingsniveau van het leefmilieu wordt toegelaten, zonder een concrete en 
redelijke rechtvaardiging vanwege een dwingende reden van algemeen belang, en dit 
nu door deze bepaling reglementaire bepalingen, die niet alleen bedoeld is om de 
kopers en de gemeenten te beschermen, maar ook het algemeen belang te vrijwaren 
door een goede ruimtelijke ordening te garanderen, zonder te worden opgeheven 
buiten toepassing wordt gesteld ten nadele van de rechtsonderhorigen die zich ter 
wille van de bescherming van hun leefomgeving op de voorschriften van deze –
verordenende - verkaveling willen beroepen?



Herstelvordering onroerend erfgoed

◼Art. 11.4.1 onroerend erfgoeddecreet

§1 Naast de straf beveelt de rechtbank op vordering van de inspecteur 

Onroerend Erfgoed het integrale herstel van de door het misdrijf veroorzaakte 

schade.

(…)

§4 Als de herstelvordering strekt tot het feitelijke herstel in een originele, 

goede staat of een gehele of gedeeltelijke reconstructie, heeft de 

herstelvordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed altijd voorrang op de 

herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 

burgemeester en schepenen op grond van de VCRO.



Prejudiciële vraag Brussel 15 maart 2021

Schendt artikel 15 van het Decreet van 3 maart 1976 tot  bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten (nu  artikelen 11.4.1 en volgende van 
het Onroerenderfgoeddecreet van  12 juli 2013) de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, voor zoveel  als nodig gelezen in samenhang met artikel 6 van het 
EVRM, doordat het geen voorafgaand advies vereist van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid of van een instantie met een zelfde of vergelijkbare opdracht, 
terwijl (artikel 6.3.10) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wel een 
voorafgaand advies oplegt ?



2. Arresten



GwH 17 oktober 2019, nr. 145/2019

Art. 2, 4° Omgevingsvergunningsdecreet

Definitieve  beslissing = een beslissing waartegen geen georganiseerd 

administratief beroep meer kan worden ingesteld en die, wat betreft het recht 

tot voortzetting van de exploitatie van de IIOA [na tijdige hernieuwing of na 

de omzetting van de vergunning] niet voor een eerste maal geheel of 

gedeeltelijk vernietigd is door de RvVb en voor zover de beslissingen in 

eerste en tweede administratieve aanleg de verdere uitbating toelieten.

Het recht op verdere exploitatie stopt definitief wanneer de RvVb de 

schorsing van de vergunning uitspreekt of na een termijn van max. vijf 

maand na de eerste uitspraak van de RvVb.



Verderzetting exploitatie na nietigverklaring

Art. 2, 4° Omgevingsvergunningsdecreet

Definitieve  beslissing = beslissing waartegen geen georganiseerd administratief beroep 

meer kan worden ingesteld en die, wat betreft het recht tot voortzetting van de 

exploitatie van de IIOA [na tijdige hernieuwing of na de omzetting van de vergunning] 

niet voor een eerste maal geheel of gedeeltelijk vernietigd is door de RvVb en voor 

zover de beslissingen in eerste en tweede administratieve aanleg de verdere uitbating 

toelieten.

Het recht op verdere exploitatie stopt definitief wanneer RvVb schorsing van de 

vergunning uitspreekt of na een termijn van max. vijf maand na de eerste uitspraak 

van de RvVb.

Vernietigd door het Grondwettelijk Hof
(GwH 17 oktober 2019, nr. 145/2019)

doch uitsluitend voor de gevallen waarin de RvVb,
hetzij de administratie niet beveelt een nieuwe beslissing te nemen 
overeenkomstig art. 37 §1 DBRC-decreet,***
hetzij overeenkomstig art. 37 §2 DBRC-decreet de hernieuwing dan wel de 
omzetting van de vergunning weigert [arrest in plaats van nieuwe beslissing]

*** M.a.w. alleen van toepassing als RvVb cfr. art. 37 DBRC-decr. administratie beveelt een 
nieuwe beslissing te nemen (rekening houdend met art. 36 DBRC-decr. dat RvVb
enkel toestaat gevolgen vernietigde beslissing te handhaven na specifiek onderzoek)



GwH 25 februari 2021, nr. 30/2021

❑ Bijzondere validatie sectorale normen voor windturbines

❑ Art. 5.4.15 DABM: afdeling 5.20.6 van hoofdstuk 5.20 Vlarem II, wordt geldig 

verklaard met ingang van de datum van de inwerkingtreding ervan. De 

geldigverklaring geldt tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe 

sectorale normen voor installaties voor het opwekken van elektriciteit door 

middel van windenergie die de Vlaamse Regering na uitvoering van een 

milieueffectenbeoordeling goedkeurt en houdt in alle geval op te bestaan na 

een periode van max. drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit artikel. (…)

❑ Art. 5.4.16 DABM: de Vlaamse Regering stelt nieuwe sectorale normen vast 

voor installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van 

windenergie, die binnen een termijn van maximaal drie jaar vanaf de 

inwerkingtreding van dit artikel in werking treden. Die sectorale normen 

worden onderworpen aan een voorafgaande milieueffectbeoordeling 

overeenkomstig titel IV, hoofdstuk II.

❑ Schorsing verworpen (geen ernstige middelen)



GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

❑ B.9. De prejudiciële vraag kan aldus worden begrepen dat de Raad van State 

wenst te vernemen of de in het geding zijnde bepaling, zo geïnterpreteerd dat 

commerciële nadelen die niet van stedenbouwkundige aard zijn niet 

beschouwd kunnen worden als “rechtstreekse of onrechtstreekse hinder 

of nadelen” in de zin van die bepaling, bestaanbaar is met het door artikel 13 

van de Grondwet en artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de 

bevoegde rechter (…).

❑ B.12. Volgens de RvVb en de RvS moet het belangvereiste opgenomen in de 

in het geding zijnde bepaling zo worden begrepen dat geen ontvankelijk 

beroep openstaat bij de RvVb voor natuurlijke personen of rechtspersonen die 

doen blijken van een louter commercieel belang.



GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

❑ B.13. Luidens de tekst van de in het geding zijnde bepaling kan een beroep 

worden ingesteld bij de RvVb door “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden als 

gevolg van de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing of aktename

van een melding”. Die bepaling maakt geen onderscheid naar gelang van de 

aard van de vereiste hinder of nadelen, en voorziet meer bepaald niet in de 

uitsluiting van personen die enkel een commercieel nadeel ondervinden van 

de bestreden vergunningsbeslissing. Uit de precisering dat zowel 

rechtstreekse als onrechtstreekse hinder of nadelen kunnen volstaan, kan 

bovendien worden afgeleid dat de decreetgever het belangvereiste 

opgenomen in de in het geding zijnde bepaling ruim heeft opgevat.



GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

❑ B.14. Weliswaar kan uit (…) de memorie van toelichting van [de VCRO] 

worden afgeleid dat de decreetgever met het begrip “hinder” uitsluitend de 

negatieve gevolgen op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu zou 

hebben bedoeld (…). Dat neemt niet weg dat (…) ter ondersteuning van het 

belang naast “hinder” ook “nadelen” in aanmerking kunnen worden genomen. 

Vermits de decreetgever aldus heeft voorzien in twee onderscheiden 

categorieën van elementen die elk afzonderlijk het belang kunnen staven, 

moet worden aangenomen dat die beide categorieën niet volledig dezelfde 

draagwijdte hebben.

❑ Uit geen enkel element van de parlementaire voorbereiding blijkt dat de 

decreetgever de draagwijdte van het begrip “nadelen” eveneens zou hebben 

willen beperken tot de aangelegenheid van de ruimtelijke ordening en het 

leefmilieu, en in het bijzonder dat nadelen van commerciële aard niet in 

aanmerking zouden kunnen worden genomen ter ondersteuning van het 

belang.



GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

❑ B.15. Uit diezelfde memorie van toelichting blijkt dat de doelstelling van de 

decreetgever erin bestond de toegang tot het administratief beroep, en daaruit 

volgend de toegang tot de RvVb, zeer ruim te omschrijven en enkel de actio

popularis uit te sluiten (…).

In het licht van die doelstelling is het niet redelijk verantwoord de toegang tot 

dat rechtscollege vervolgens op veralgemeende wijze te ontzeggen aan een 

bepaalde categorie van rechtzoekenden die eveneens nadelige gevolgen 

kunnen ondervinden van een stedenbouwkundige vergunningsbeslissing, ook 

al zijn die gevolgen louter commercieel van aard. (…)

❑ B.16. Uit hetgeen is vermeld in B.13 tot B.15 blijkt dat noch de tekst van de in 

het geding zijnde bepaling, noch de parlementaire voorbereiding daarvan 

toelaat te besluiten dat de decreetgever de toegang tot de RvVb op 

veralgemeende wijze heeft willen ontzeggen aan personen die doen blijken 

van een louter commercieel belang.



GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

❑ Artikel 4.8.11, §1, eerste lid, 3° VCRO (…), vóór de wijziging ervan bij 

artikel 338 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, schendt de artikelen 10, 11 en 13 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, in de 

interpretatie dat louter commerciële nadelen niet kunnen worden 

beschouwd als “rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen” in 

de zin van die bepaling.

❑ Dezelfde bepaling schendt niet de artikelen 10, 11 en 13 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, in de 

interpretatie dat louter commerciële nadelen kunnen worden 

beschouwd als “rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of 

nadelen” in de zin van die bepaling.



Maar…

❑ B.17.2. (…) De vraag in welke mate een schending van de regelgeving 

betreffende de ruimtelijke ordening en de stedenbouw bij de RvVb kan worden 

aangevoerd door een verzoekende partij die belangen nastreeft die vreemd 

zijn aan de bescherming van de goede ruimtelijke ordening en een gezond 

leefmilieu, is dus niet aan de orde bij de beoordeling van het vereiste van een 

belang bij het beroep als voorwaarde voor de toegang tot de RvVb, maar 

hangt samen met de beoordeling van het belang dat de verzoekende partij 

heeft bij de middelen die zij aanvoert. Die aangelegenheid heeft de 

decreetgever geregeld in artikel 35, derde lid, van het decreet van 4 april 

2014, waarover het Hof te dezen niet wordt bevraagd..
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2. Verzameldecreet Omgeving



Verzameldecreet Omgeving

◼ Decreet van 26 april 2019 houdende diverse 

bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

◼ Belgisch Staatsblad 19 juni 2019

◼ inwerkingtreding op verschillende data

(sommige waren te bepalen door de Vlaamse regering)

◼ wijziging van 26 wetten en decreten



Omgevingsvergunningsdecreet

1) Bijstelling voorwaarden omgevingsvergunning

2) Bevoegdheid RvVb

3) Meldingen



2.1. Bijstelling vwn. omgevingsvergunning

Nieuw art. 82/1 Omgevingsvergunningsdecreet: 

Bijstelling voorwaarden omgevingsvergunning ook voor 

‘stedenbouwkundige’ voorwaarden

De in eerste aanleg bevoegde overheid kan de voorwaarden die

in de omgevingsvergunning zijn opgelegd, wijzigen of aanvullen op gemotiveerd

verzoek van de vergunninghouder of de exploitant

Het bijstellen van de omgevingsvergunning verloopt overeenkomstig de 

bepalingen van afdeling 4 en 5 (procedure in eerste aanleg en in beroep; 

vergelijkbaar met de gewone vergunningsprocedure voor vergunningsaanvraag)

Datum inwerkingtreding: 3 november 2020



2.2. Bevoegdheid RvVb

Art. 105 §1 Omgevingsvergunningsdecreet: 

De uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevings-

vergunning, genomen in laatste administratieve aanleg, of de aktename of de 

niet-aktename van een melding kan bestreden worden bij de RvVb [oude tekst]

De volgende beslissingen kunnen worden bestreden bij de RvVb:

1° de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een 

omgevingsvergunningsaanvraag, genomen in laatste administratieve 

aanleg

2° de beslissing over een verzoek of initiatief tot het opleggen, wijzigen 

of aanvullen van de voorwaarden in laatste administratieve aanleg

3° de beslissing over een aanvraag tot afwijking van de algemene en 

sectorale milieuvoorwaarden

4° de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een melding

Datum inwerkingtreding: 3 november 2020



2.3. Meldingen

Art. 111 Omgevingsvergunningsdecreet: 

Aktename binnen ordetermijn van 30 dagen [oude tekst]

De bevoegde overheid gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie 

meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° art. 5.4.3, §3 DABM;

2° art. 4.2.2, §1, en art. 4.2.4 VCRO

De bevoegde overheid neemt een beslissing over de melding binnen:

1° 20d. als de melding louter betrekking heeft op de exploitatie van

een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse

2° 30d. in alle andere gevallen
(termijnen gaan in op de dag na de datum van de melding)

Deze overheid stelt de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde

termijn daarvan in kennis. Als geen beslissing is genomen en ter kennis 

gebracht aan de persoon die de melding heeft verricht binnen de termijn, wordt 

de melding geacht te zijn geakteerd (= stilzwijgende aktename)

Datum inwerkingtreding: 3 november 2020



Meldingen

Art. 112 Omgevingsvergunningsdecreet: 

Het project mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd de dag na de 

datum van de betekening van de meldingsakte dan wel de dag na het 

verstrijken van de beslissingstermijn als de melding geacht wordt te zijn 

geakteerd

Datum inwerkingtreding: 3 november 2020



Meldingen

Overgangsbepaling: meldingen die zijn verricht voor de datum van 

inwerkingtreding worden behandeld overeenkomstig de bepalingen die 

geldig waren op het tijdstip waarop de melding werd ingediend
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3. Gedoogtoets bouwovertredingen
(beleidsnota Omgeving 2019-2024 minister Demir)
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4. Instrumentendecreet



1. Nog in behandeling in Vlaams Parlement

◼ Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte 

instrumentarium, ingediend op 24 januari 2020

◼ Volledig vervangen bij amendement

— Geen planbatenheffing voor RUP’s die dichtheid, bouwhoogte of aantal 

bouwlagen verhogen

— Verhandelbare ontwikkelingsrechten geschrapt

◼ Advies Raad van State gevraagd over amendement

◼ 17 februari 2021 advies Raad van State ontvangen

◼ Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van 

persoonsgegevens gevraagd over amendement

◼ 24 maart 2021 advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de 

verwerking van persoonsgegevens ontvangen



2. Planschadevergoeding
◼ Vergoeding bouw- of verkavelingsverbod

◼ Procedure via REA wordt vervangen door administratieve 
procedure

— Initiatiefnemer (gewestelijke, provinciale of gemeentelijke adm. overheid) 
neemt ontwerpbeslissing op basis van het schaderapport van de 
landcommissie (VLM)

— Schaderapport wordt opgemaakt n.a.v. aanvraag om compenserende 
vergoeding te verkrijgen

— Aanvrager kan vragen om door de initiatiefnemer gehoord te worden 
voor het nemen van de ontwerpbeslissing

— Aanvrager kan bij de initiatiefnemer een bezwaar indienen tegen de 
ontwerpbeslissing
Als de aanvrager dat niet doet binnen de termijn die de Vlaamse 
Regering bepaalt, is de ontwerpbeslissing de definitieve beslissing
Als de aanvrager dat binnen de voormelde termijn doet, neemt de 
initiatiefnemer een definitieve beslissing op basis van het schaderapport 
van de landcommissie en rekening houdend met het bezwaar



Planschadevergoeding: geschillenregeling

◼ Geschillen over compenserende vergoedingen behoren tot de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter (REA)

◼ Vordering van de aanvrager wordt ingesteld tegen de 
initiatiefnemer die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft 
genomen



Planschadevergoeding: verjaring

◼ De aanvraag voor een compenserende vergoeding wordt op straffe 
van verval binnen een periode van twee jaar na het ontstaan van het 
recht op een compenserende vergoeding gedaan

◼ De vordering voor een compenserende vergoeding wordt op straffe 
van verval ingesteld binnen een periode van een jaar na de 
kennisgeving van de definitieve beslissing over de aanvraag



3. Eigenaarsvergoeding

◼ Eigenaarsvergoeding = een compensatie voor een daling van de 
eigenaarswaarde als gevolg van een gebruiksbeperking

◼ Ontstaan van het recht op een eigenaarsvergoeding
Recht op eigenaarsvergoeding ontstaat bij het in werking treden van 
bindende stedenbouwkundige voorschriften van een RUP of plan 
van aanleg en van beschermingsmaatregelen

◼ De uitoefening van het recht op een eigenaarsvergoeding wordt 
geschorst zolang op het goed een onteigeningsplan of 
onteigeningsbesluit van toepassing is



Berekening van de eigenaarsvergoeding

◼ De eigenaarsvergoeding wordt berekend conform de volgende 
formule: A = B – C, waarbij:
1° A: de gezamenlijke vergoeding voor de zakelijk gerechtigden
2° B: de eigenaarswaarde van het deel van het perceel waarop de 

gebruiksbeperking slaat, vóór het effectief ingaan van de 
gebruiksbeperking

3° C: de eigenaarswaarde van het deel van het perceel waarop de 
gebruiksbeperking slaat, na het effectief ingaan van de 
gebruiksbeperking

◼ De landcommissie bepaalt B en C en berekent de 
eigenaarsvergoeding in haar schaderapport



Berekening van de eigenaarsvergoeding

◼ Objectieve factoren die de eigenaarswaarde van het perceel kunnen 
beïnvloeden en waarop de venale waarde wordt gebaseerd, zijn:

1. de oppervlakte,

2. de ligging,

3. het bestemmingsgebied van kracht in de ruimtelijke ordening, inzonderheid 

de ligging binnen een woonreservegebied en het ontwikkelingsperspectief 

voor dit woonreservegebied,

4. het al dan niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg en de 

afstand tot deze uitgeruste weg,

5. de aanwezige constructies en opstanden,

6. de cultuurwaarde,

7. het bestaan van pacht of van erfdienstbaarheden,

8. de verwervingswaarde indien deze gekend is,

9. het tijdstip van verwerving en de bestemming op moment van verwerving,



Berekening van de eigenaarsvergoeding

◼ Objectieve factoren die de eigenaarswaarde van het perceel kunnen 
beïnvloeden en waarop de venale waarde wordt gebaseerd, zijn:

10. de watertoets zoals bedoeld in art. 1.3.1.1 DIW, het door de Vlaamse 

Regering goedgekeurde ontwikkelingsperspectief indien het een 

signaalgebied betreft, de aanduiding als watergevoelig open ruimtegebied,

11. de aard en de impact van de gebruiksbeperking,

12. de technische bebouwbaarheid,

13. het stedenbouwkundig in aanmerking komen voor bebouwing.

De ligging van het perceel als objectieve factor tot waardebepaling wordt in het 

bijzonder beïnvloed door de ligging aan een voldoende uitgeruste weg conform 

art. 4.3.5 §1 VCRO en de ligging vanaf de eerste 50 meter van de rooilijn in 

gebieden die ressorteren onder de gebiedsbestemming ‘woongebied’ (cfr. art. 5 

Inrichtingsbesluit) of die ressorteren onder de categorie van gebiedsaanduiding 

“wonen” (cfr. art. 2.2.6, §2, tweede lid, 1° VCRO)



4. Planbatenheffing

1. Voorwaarden

2. Uitzonderingen

3. Heffingsplichtige

4. Tarief

Vandaag en in de toekomst



4.1. Voorwaarden

◼ RUP

◼ Bestemmingswijziging
— van bos, overig groen, reservaat en natuur, landbouw, recreatie, 

gemeenschaps- en nutsvoorzieningen of bedrijvigheid, naar wonen

— van bos, overig groen, reservaat en natuur, landbouw, recreatie
of gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, naar bedrijvigheid

— van bos, overig groen, reservaat en natuur, landbouw
of gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, naar recreatie

— van bos, overig groen of reservaat en natuur, naar landbouw

— van bos, overig groen, reservaat en natuur of natuur,
naar gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen



4.2. Uitzonderingen (geen planbatenheffing)

◼ als bestemmingswijziging (planwijziging) niet voor gevolg heeft dat 
voortaan een omgevingsvergunning verkregen kan worden die 
vóór de inwerkingtreding van het RUP (planwijziging) niet 
verkregen kon worden

◼ als bestemmingswijziging < 25% opp. perceel en/of < 200 m²
lnstrumentendecr.: als planwijziging < 200 m²

◼ als voor perceel RUP in werking treedt om te voldoen aan een 
verplichting tot planschadevergoeding



Uitzonderingen (geen planbatenheffing)

◼ als zonevreemde woning/gebouw zone-eigen wordt gemaakt 
(wordt afgeschaft door Instrumentendecreet)

— als perceel met zonevreemd(e), hoofdzakelijk vergund(e) en niet-verkrot(te) 
woning/bedrijf, een voor wonen of bedrijvigheid geëigende bestemming krijgt 
tgv vh RUP

— als perceel met zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte 
gebouwen/terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten, een voor deze 
activiteiten geëigende bestemming krijgt tgv vh RUP

◼ als perceel, begrepen in een niet-vervallen verkaveling, bestemd 
voor woningbouw, een voor woningbouw geëigende bestemming 
krijgt ten gevolge van het plan (de planwijziging)



4.3. Heffingsplichtige

◼ Eigenaar of naakte eigenaar vh perceel

◼ Bij inwerkingtreding RUP (inwerkingtreding planwijziging)

◼ Meerdere eigenaars: hoofdelijk aansprakelijk voor geheel

◼ Heffingsplicht gaat over bij kosteloze overdracht of 

erfopvolging of testamentaire opvolging



4.4. Tarief: % op “vermoede meerwaarde”

117,64 EUR/m²

116,65 EUR/m²

113,24 EUR/m²

116,07 EUR/m²

63,08 EUR/m²

84,80 EUR/m²

83,81 EUR/m²

80,40 EUR/m²

83,23 EUR/m²



Tarief: % op “vermoede meerwaarde”

2,83 EUR/m²

4,40 EUR/m²

3,41 EUR/m²

0,99 EUR/m²

5,49 EUR/m²

4,50 EUR/m²



Tarief: % op “vermoede meerwaarde”



Tarief Instrumentendecreet
◼ De planbatenheffing wordt berekend uitgaande van de vermoede 

meerwaarde van een perceel ten gevolge van de planwijziging

Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met:
1° de maatregelen opgelegd in de bijbehorende stedenbouwkundige 

voorschriften inzake bestemming, inrichting of beheer
2° de maatregelen opgelegd in stedenbouwkundige verordeningen

◼ De territoriaal bevoegde landcommissie maakt voor elke planwijziging een 
meerwaarderamingsrapport op na raadpleging van de initiatiefnemer

Het meerwaarderamingsrapport bevat een vermoede meerwaarde voor elk 
perceel dat gevat is door de planwijziging en in voorkomend geval, een 
financiële raming van de maatregelen

◼ Vermoede meerwaarde = verschil tussen eigenaarswaarde vóór 
planwijziging en eigenaarswaarde na planwijziging

◼ De bepaling van de eigenaarswaarde gebeurt met toepassing van art. 17 §3 
Instrumentendecreet (lijst met objectieve factoren die de eigenaarswaarde 
van het perceel kunnen beïnvloeden en waarop de venale waarde wordt 
gebaseerd)



Tarief Instrumentendecreet
◼ Voor de berekening van de planbatenheffing wordt het bedrag van de 

meerwaarde van een perceel verdeeld in twee schijven:

1° eerste schijf: meerwaarde lager dan of gelijk aan 250.000 euro,
belast aan 25 percent

2° tweede schijf: meerwaarde hoger dan 250.000 euro,
belast aan 50 percent



Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein

2. Verzameldecreet Omgeving

3. Gedoogtoets bouwovertredingen

4. Instrumentendecreet

5. Zorgwonen

6. Vrijstelling medewerking architect

7. Wijzigingen DBRC-decreet en DBRC-besluit

8. Wijziging procedurereglement Raad van State

9. Recente rechtspraak



5. Zorgwonen

▪ Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen
▪ Aangenomen in plenaire vergadering Vlaams Parlement 9 juni 2021

▪ Bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering

▪ Nog niet in Belgisch Staatsblad



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (huidige tekst art. 4.1.1, 18° VCRO)
= vorm van wonen die voldoet aan volgende vwn.:

a) één ondergeschikte wooneenheid in bestaande woning

b) ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met 

hoofdwooneenheid

c) ondergeschikte wooneenheid vormt max. 1/3 van bouwvolume van voll. 

woning (met hoofdwooneenheid gedeelde ruimten niet meegerekend)

d) creatie ondergesch. wooneenheid met oog op huisvesting van:

1) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar 

of ouder is

2) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die 

hulpbehoevend is (excl. kinderen ten laste v. hulpbehoevende persoon)

personen met een handicap

personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een 

basisondersteuningsbudget

personen met nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen 

handhaven

3) hetzij de zorgverlener als de oudere of hulpbehoevende personen 

gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid

e) hoofd- én ondergeschikte wooneenheid is van zelfde (blote) eigenaar(s)



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.1.1, 18° VCRO)
= vorm van wonen die voldoet aan volgende vwn.:

a) één ondergeschikte wooneenheid in of bij bestaande hoofdzakelijk vergunde

woning

b) creatie ondergesch. wooneenheid met oog op huisvesting van:

1) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar 

of ouder is

2) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die 

hulpbehoevend is (excl. kinderen ten laste v. hulpbehoevende persoon)

personen met een handicap

personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een 

basisondersteuningsbudget

personen met nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen 

handhaven

3) hetzij de zorgverlener als de oudere of hulpbehoevende personen 

gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid

e) hoofd- én ondergeschikte wooneenheid of grond waarop ondergeschikte 

wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst is van zelfde (blote) eigenaar(s)



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (huidige tekst art. 4.2.4 VCRO)

◼ als realisatie van ondergeschikte wooneenheid vergunningsplichtig

is,

wordt dit van rechtswege omgezet in een meldingsplicht,

op voorwaarde dat ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt 

binnen bestaande bouwvolume van de woning

◼ beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig

◼ als bestaande zorgwoning, na einde zorgsituatie, aangewend zal 

worden voor huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, 

is voorafgaande omgevingsverg. voor het opsplitsen van een woning 

vereist



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.2.4 VCRO)

◼ In drie gevallen is de verwezenlijking van een ondergeschikte 

wooneenheid met het oog op de creatie van een vorm van zorgwonen

meldingsplichtig, voor de duur van de zorgsituatie, vermeld in art. 

4.1.1, 18°, b) VCRO

◼ beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig

◼ als bestaande zorgwoning, na einde zorgsituatie, aangewend zal 

worden voor huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, 

is voorafgaande omgevingsverg. voor het opsplitsen van een woning 

vereist



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.2.4 VCRO)

1. de ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt binnen het 

bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning, 

waarbij voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

a. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de 

hoofdwooneenheid

b. de brutovloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid 

maakt ten hoogste 1/3 uit van de brutovloeroppervlakte van de 

volledige woning (de ruimten die gedeeld worden met de 

hoofdwooneenheid, worden niet meegerekend bij het bepalen van 

de brutovloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid)



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.2.4 VCRO)

2. de ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt in een bestaand, 

hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw, waarbij voldaan is aan 

al de volgende voorwaarden:

a. de brutovloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid 

bedraagt max. 50m²

b. er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering 

van een strikt noodzakelijke toegang tot de ondergeschikte 

wooneenheid

c. de noodzakelijke nutsvoorzieningen van de ondergeschikte 

wooneenheid takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van 

de hoofdwooneenheid

d. de afvoer van het afvalwater van de ondergeschikte wooneenheid 

sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.2.4 VCRO)

3. een tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt geplaatst waarin de 

ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt en waarbij voldaan 

is aan al de volgende voorwaarden:

a. volledig geplaatst binnen straal van 30m van de hoofdwoon-

eenheid op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid of op 

perceel dat onmiddellijk paalt aan perceel vd hoofdwooneenheid

b. geplaatst op van de volgende plaatsen:

1) in de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3m van de perceelsgrenzen

2) in de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1m van de 

perceelsgrenzen (de ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin 

ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een 

bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande 

scheidingsmuur niet gewijzigd wordt)

c. maximale hoogte 3,5m

d. maximale brutovloeroppervlakte 50m²



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.2.4 VCRO)

3. een tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt geplaatst waarin de 

ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt en waarbij voldaan 

is aan al de volgende voorwaarden:

e. er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering 

van de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en een strikt 

noodzakelijke toegang tot de tijdelijke, verplaatsbare constructie

f. de plaatsing van de tijdelijke, verplaatsbare constructie gaat niet 

gepaard met een ontbossing of met het aanmerkelijk wijzigen van 

het reliëf van de bodem, en gebeurt niet in een 

overstromingsgebied, noch in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met 

uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, 

agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied

g. de noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande 

nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid

h. de afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer 

van de hoofdwooneenheid



Zorgwonen = meldingsplichtige handeling

Zorgwonen (toekomstige tekst art. 4.2.4 VCRO)

3. een tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt geplaatst waarin de 

ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt en waarbij voldaan 

is aan al de volgende voorwaarden:

i. de plaatsing is tijdelijk voor een max. totale duur van 3j. per 

hoofdwooneenheid (de duur van de plaatsing kan met een nieuwe 

melding 1x verlengd worden met een aanvullende periode van 

max. 3j.)

j. binnen een termijn van 3m. na het beëindigen van de zorgsituatie 

worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor 

aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd



Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein

2. Verzameldecreet Omgeving

3. Gedoogtoets bouwovertredingen

4. Instrumentendecreet

5. Zorgwonen

6. Vrijstelling medewerking architect

7. Wijzigingen DBRC-decreet en DBRC-besluit

8. Wijziging procedurereglement Raad van State

9. Recente rechtspraak



6. Vrijstelling medewerking architect

▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot wijziging van 

artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 

tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de 

medewerking van de architect

▪ 3°/1 het plaatsen van een niet-gestapelde, verplaatsbare voorgemonteerde of 

modulaire constructie, met een max. oppervlakte van 50 m² en een max. 

hoogte van 3,5 m (als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan 

mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met 

zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen)

▪ Nog niet in Belgisch Staatsblad



Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein

2. Verzameldecreet Omgeving

3. Gedoogtoets bouwovertredingen

4. Instrumentendecreet

5. Zorgwonen

6. Vrijstelling medewerking architect

7. Wijzigingen DBRC-decreet en DBRC-besluit

8. Wijziging procedurereglement Raad van State

9. Recente rechtspraak



7. Wijzigingen DBRC-decreet

▪ Decreet van 5 maart 2021 tot wijziging van artikel 37 van het decreet 

van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

▪ BS 24 maart 2021

▪ Inwerkingtreding 3 april 2021 (van toepassing op vernietigingsarresten 

die worden uitgesproken na de datum van inwerkingtreding)

▪ Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 

2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 

Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de 

procedures

▪ BS 14 juni 2021

▪ Inwerkingtreding 24 juni 2021

(uitz. – in aantal gevallen wijziging

DBRC-besluit nodig)



Wijzigingen DBRC-decreet

1) Injunctie

2) Tussenkomende partij wordt volwaardige partij

3) Vereenvoudiging andere tussenkomsten

4) Verfijning ‘belang bij het middel’

5) Vereenvoudiging procedure bemiddeling

6) Uitbreiding substitutiebevoegdheid

7) Rolrecht

8) Rechtsplegingsvergoeding



1. Injunctie

Art. 37 §1 DBRC-decreet [oude tekst]

Na gehele of gedeeltelijke vernietiging kan een Vlaams bestuursrechtscollege 

de verwerende partij bevelen om met inachtneming van de overwegingen die 

opgenomen zijn in zijn uitspraak een nieuwe beslissing te nemen of een andere 

handeling te stellen. Het kan daarbij de volgende voorwaarden opleggen:
1° welbepaalde rechtsregels of rechtsbeginselen moeten bij de totstandkoming van 

de nieuwe beslissing worden betrokken;

2° welbepaalde procedurele handelingen moeten voorafgaand aan de nieuwe 

beslissing worden gesteld;

3° welbepaalde onregelmatige motieven of kennelijk onredelijke motieven mogen 

niet bij de totstandkoming van de nieuwe beslissing worden betrokken.

Een Vlaams bestuursrechtscollege kan aan het bevel een ordetermijn 

verbinden voor de uitvoering ervan.

De ordetermijn wordt geschorst zolang een cassatieberoep, gericht tegen het 

arrest van het Vlaams bestuursrechtscollege dat dit bevel bevat, aanhangig is 

bij de Raad van State.



Injunctie

Art. 37 §1 DBRC-decreet [nieuwe tekst sinds 3 april 2021]

Als de verwerende partij na een gehele of gedeeltelijke vernietiging gehouden is 

een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te stellen, beveelt een 

Vlaams bestuursrechtscollege, de verwerende partij om met inachtneming van 

de overwegingen die in zijn uitspraak zijn opgenomen, een nieuwe beslissing te 

nemen of een andere handeling te stellen. Het kan daarbij de volgende 

voorwaarden opleggen:
1° welbepaalde rechtsregels of rechtsbeginselen worden bij de totstandkoming van 

de nieuwe beslissing betrokken;

2° welbepaalde procedurele handelingen worden vóór de nieuwe beslissing gesteld;

3° welbepaalde onregelmatige motieven of kennelijk onredelijke motieven worden 

niet bij de totstandkoming van de nieuwe beslissing betrokken.

Een Vlaams bestuursrechtscollege verbindt aan het bevel een ordetermijn voor 

de uitvoering ervan.

De ordetermijn wordt geschorst zolang een cassatieberoep, gericht tegen het 

arrest van het Vlaams bestuursrechtscollege dat dit bevel bevat, aanhangig is 

bij de Raad van State.



2. Tussenkomende partij = volwaardige partij

Art. 20 en 21 DBRC-decreet [nog niet in werking]

• De vergunninghouder of de persoon die de melding heeft verricht is 

van rechtswege tussenkomende partij in een hangende procedure, 

op voorwaarde dat hijzelf niet de beroepsindiener is

➢ moet geen apart verzoekschrift tot tussenkomst meer indienen

➢ moet geen rolrecht betalen (andere tussenkomende partijen wel)

➢ in geval van overdracht van de bestreden beslissing kan het geding 

worden hervat door de nieuwe vergunninghouder



3. Vereenvoudiging andere tussenkomsten

Art. 20 DBRC-decreet [nog niet in werking]

Andere tussenkomende partijen moeten geen apart verzoekschrift tot 

tussenkomst meer indienen

(wel wens tot tussenkomst uitdrukken in schriftelijke uiteenzetting)



4. Verfijning ‘belang bij het middel’

Art. 35, derde lid DBRC-decreet [oude tekst]

Een onwettigheid geeft alleen aanleiding tot een vernietiging, als de partij die ze 

aanvoert, wordt benadeeld door de ingeroepen onwettigheid



Verfijning ‘belang bij het middel’

Art. 35, derde lid DBRC-decreet [nieuwe tekst sinds 24 juni 2021]

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de schending aan te voeren 

van regels die de openbare orde aanbelangen, kan de schending van een norm 

of algemeen rechtsbeginsel in elk van de volgende gevallen geen aanleiding 

geven tot een vernietiging:

1° als de partij die de schending aanvoert, niet wordt benadeeld door de 

ingeroepen onwettigheid [belangenschade] - de omstandigheid dat de 

aangevoerde schending een onwettigheid uitmaakt die mogelijk aanleiding kan 

geven tot vernietiging, maakt op zich niet dat de partij benadeeld wordt door de 

ingeroepen onwettigheid

2° als de ingeroepen onwettigheid kennelijk niet strekt tot bescherming van de 

belangen van degene die zich daarop beroept [relativiteitseis]

3° als de partij kennelijk verzuimd heeft de ingeroepen onwettigheid aan te 

voeren op het nuttige ogenblik waarop het kon worden aangevoerd tijdens de 

bestuurlijke procedure [attentieplicht]



Verfijning ‘belang bij het middel’

Relativiteitseis: voorbeelden

❑ Het niet-respecteren van een voorschrift in verband met de regels voor de 

globale energetische prestatie-eisen, de thermische isolatie, de ventilatie-

voorzieningen en de minimale eisen voor het binnenklimaat, bij het uitbreiden 

van een magazijn (geen belang voor omwonende)

❑ Schending van de veiligheidsnormen voor windturbines (geen belang voor 

persoon die zelf geen veiligheidsrisico’s loopt, b.v. omdat hij geen 

omwonende is)

❑ Schending van voorschriften die uitsluitend strekken tot beschermen van de 

veiligheid van de personen die in het betrokken gebouw verblijven (geen 

belang voor buurman die vreest voor overlast)

❑ Schending van de reglementering van de kinderopvang, die de belangen van 

de kinderen beoogt te beschermen en niet de belangen van omwonenden 

(geen belang voor omwonende van speelterrein die bevreesd is voor 

geluidsoverlast)



Verfijning ‘belang bij het middel’

Attentieplicht: nuancering

❑ Bepaling mag niet zo opgevat worden:

❑ dat de leden van het betrokken publiek die pas in het kader van de 

bekendmaking van de uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing genomen 

in eerste of laatste adm. aanleg gewezen worden op elementen van 

de aanvraag die voor hen nadelige gevolgen kunnen hebben, dit 

middel niet meer op ontvankelijke wijze zouden kunnen aanvoeren

❑ dat ze de leden van het betrokken publiek die pas in het kader van de 

bekendmaking van de vergunningsbeslissing kennis krijgen van de 

schending van rechtsregels of alg. rechtsbeginselen die voor hen 

nadelige gevolgen kunnen hebben, de toegang tot de rechter ontzegt

❑ Bestuursrechter gaat op basis van alle stukken van het dossier en de door de 

partijen verstrekte informatie na of één van de situaties van art. 35, derde lid, 

voorhanden is - het is dus niet zo dat op de verzoeker een stelplicht rust en 

dat hij de bewijslast draagt dat hij over een belang bij het middel beschikt

❑ RvVb kan nog steeds ambtshalve middelen van openbare orde opwerpen

❑ Er wordt geen afbreuk gedaan aan het principe dat verzoekende partij geen 

belang moet aantonen bij de schending van regels die de openbare orde 

aanbelangen



5. Vereenvoudiging procedure bemiddeling

Art. 42 DBRC-decreet [nog niet in werking]

• Opstart bemiddeling niet meer via een tussenarrest

• Het zal volstaan dat de kamervoorzitter in een proces-verbaal laat 

akteren dat er een akkoord bestaat tussen de partijen om een 

bemiddelingsprocedure op te starten

• Ook geen tussenarrest meer vereist om bemiddelingstermijn te 

verlengen of om bemiddeling stop te zetten bij geen akkoord

(kan via akteren in proces-verbaal)



6. Uitbreiding substitutiebevoegdheid

Art. 37 §2 DBRC-decreet

[oude en nieuwe tekst]

De RvVb kan het arrest in de plaats stellen van de nieuw te nemen beslissing 

die wordt bevolen met toepassing van de injuctiebevoegdheid (art. 37 §1 DBRC-

decreet), als die beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij
[zuiver gebonden bevoegdheid]

[bijkomende tekst sinds 24 juni 2021]

Onder het geval, vermeld in het eerste lid, worden ook de gevallen van feitelijke 

of naderhand gebonden bevoegdheid verstaan die volgen uit de toepassing van 

de regelgeving in het licht van de concrete gegevens en omstandigheden van 

het dossier
[… om te verduidelijken dat het ook kan gaan om situaties waarin de overheid 

initieel wel beschikte over een discretionaire bevoegdheid, maar deze bevoegdheid 

in de concrete omstandigheden van het geval redelijkerwijze gebonden blijkt te zijn; 

in dat geval is er sprake van een a posteriori oftewel naderhand gebonden 

bevoegdheid, waarbij de oorspronkelijk discretionaire bevoegdheid door de concrete 

omstandigheden is verdampt/versmald, opgebruikt]



7. Rolrecht

Art. 21 §5 DBRC-decreet [nog niet in werking]

Vandaag: griffie nodigt partijen per brief uit om rolrecht te betalen (bij 

vernietiging en schorsing)

Toekomst: betaling vooraf (bij vernietiging en schorsing)

• bewijs dat overschrijvingsopdracht is gegeven of dat storting is 

uitgevoerd voegen bij verzoekschrift of bij tussenkomst

• als rolrecht niet op tijd is gestort, nodigt griffier met beveiligde 

zending uit om het rolrecht alsnog te betalen binnen 8d na de dag 

van de betekening van de beveiligde zending

• als dan niet tijdig wordt betaald, is het beroep of de tussenkomst van 

onontvankelijk

Procedure betaling bij UDN verandert niet (rolrecht wordt opgevraagd in 

de beschikking of het arrest tot bepaling van de rechtsdag – bewijs 

betaling overleggen op de zitting)



8. Rechtsplegingsvergoeding

Art. 21 §7 DBRC-decreet [nog niet in werking]

Vandaag: RvVb kan RPV toekennen aan de partij die ten gronde in het 

gelijk wordt gesteld

Toekomst: RvVb kan RPV toekennen aan de partij die in het gelijk wordt 

gesteld (dus ook al in de uitspraak over de schorsingsprocedure + 

berekend voor elke afzonderlijke vordering)



Wijzigingen DBRC-besluit

▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende 

de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, 

wat de verkorte procedure betreft

▪ BS 27 januari 2021

▪ Inwerkingtreding 6 februari 2021 (van toepassing op vorderingen die 

worden ingediend vanaf de inwerkingtreding)

▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende 

de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, 

wat het digitaal loket betreft

▪ BS 12 februari 2021

▪ Inwerkingtreding 22 februari 2021



Verkorte procedures

Art. 59 §1 DBRC-besluit

[oude en nieuwe tekst]

De voorzitter van de RvVb of de door hem aangewezen bestuursrechter kan 

ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure 

kan worden behandeld (art. 59/1) of alleen korte debatten vereist (art. 59/2)
[volgens de Raad van State (arrest nr. 247.221 van 5 maart 2020) kan de RvVb een  

schorsingsvordering die samen met de vernietiging in eenzelfde verzoekschrift wordt 

gevorderd niet afzonderlijk behandelen via een verkort traject]

[bijkomende tekst sinds 6 februari 2021]

Wanneer een verzoekschrift een vordering tot (gewone) schorsing en een 

vordering tot vernietiging bevat, kan een verkorte procedure worden toegepast 

op deze vorderingen gezamenlijk of op een van de vorderingen afzonderlijk



Digitaal loket



Digitaal loket



Digitaal loket



Digitaal loket



Digitaal loket



Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein

2. Verzameldecreet Omgeving

3. Gedoogtoets bouwovertredingen

4. Instrumentendecreet

5. Zorgwonen

6. Vrijstelling medewerking architect

7. Wijzigingen DBRC-decreet en DBRC-besluit

8. Wijziging procedurereglement Raad van State

9. Recente rechtspraak



8. Wijzigingen procedurereglement RvS

▪ Koninklijk besluit van 26 april 2021 tot wijziging van de artikelen 26 

en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 “tot 

regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State”

▪ BS 3 mei 2021

▪ Inwerkingtreding 13 mei 2021

▪ Mogelijkheid van schriftelijke behandeling zonder zitting (art. 26 §2)



Schriftelijke behandeling

▪ De kamer kan bij de ingereedheidbrenging van de zaak en behoudens 

bezwaar van het aangewezen lid van het auditoraat bij een beschikking aan 

de partijen voorstellen dat de zaak die in staat van wijzen is niet op een 

terechtzitting wordt behandeld, tenzij één van de partijen binnen een 

termijn van 15d om een behandeling op een terechtzitting verzoekt. 

Behoudens zulk verzoek wordt het debat gesloten en wordt de zaak in 

beraad genomen op de datum die de kamer in die beschikking bepaalt. Als 

binnen de gestelde termijn ten minste één van de partijen daarom verzoekt, 

worden de partijen gehoord op de terechtzitting. Een partij die geen 

verzoek daartoe indient, wordt verondersteld akkoord te gaan met het 

voorstel.

▪ De beschikking maakt melding van dit artikel en wijst uitdrukkelijk op de 

gevolgen bij stilzitten van de partijen.

▪ De kamer beslist ambtshalve, op verzoek van het aangewezen lid van het 

auditoraat of van één van de partijen, dat de zaak toch ter terechtzitting 

wordt opgeroepen wanneer een nieuw en ter zake dienend gegeven een 

tegensprekelijk mondeling debat verantwoordt.
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9. Recente rechtspraak



Geen formeel advies: beroep gemeente onontvankelijk

RvVb 30 juni 2020, nr. RvVb-A-1920-0973
(zie ook: RvVb 8 oktober 2020, nr. RvVb-A-2021-0130)

Uit onderzoek van het dossier in het omgevingsloket blijkt dat door de verwerende 
partij op 21 januari 2019 om 17u20 aan de verzoekende partij advies werd gevraagd.

Vervolgens werd op deze adviesvraag gereageerd in het omgevingsloket op 22 
januari 2019 om 12u19. Deze gebeurtenis onder de omschrijving “een extern advies 
werd verleend” is uitgevoerd (…) middels het aanvinken van het vakje “ongunstig”
bij de rubriek “aard van het advies” (…) en met de motivering “weigering CBS blijft”. 
Als bijlage is de weigeringsbeslissing van het CBS van 16 november 2018 gevoegd.

De Raad stelt vast dat in het omgevingsloket geen collegebesluit of uittreksel uit de 
notulen van de zitting van het CBS van de Stad Leuven is opgeladen waaruit blijkt dat 
door de verzoekende partij een formeel advies werd uitgebracht op 21 of 22 januari 
2019.



Geen formeel advies: beroep gemeente onontvankelijk

RvVb 30 juni 2020, nr. RvVb-A-1920-0973

De enkele vermelding “weigering CBS blijft” in het tekstvak “motivering” (…) kan niet 
aanvaard worden als een formeel advies. Deze zinsnede bevat immers geen 
enkele inhoudelijke uiteenzetting over het standpunt van het college en bovendien 
wordt deze mededeling niet bevestigd in een officiële beslissing van de bevoegde 
adviserende instantie, zijnde het CBS. De door (…) verzoekende partij gehanteerde 
werkwijze, waarbij als het ware binnen de 24u wordt geantwoord op een adviesvraag, 
laat evenmin vermoeden dat het college omtrent dit dossier zou geraadpleegd zijn, 
integendeel. De verzoekende partij brengt ook in het kader van haar 
wederantwoordnota geen notulen of stukken bij waaruit blijkt dat er effectief een 
advies is verleend door het bevoegde orgaan.

(…)

De Raad kan dan ook niet anders dan vaststellen dat de verzoekende partij niet 
aantoont dat ze (tijdig) advies heeft verstrekt in graad van beroep, zodat ze niet 
beschikt over het overeenkomstig artikel 105, §2, eerste lid, 4° Omgevings-
vergunningsdecreet vereiste belang om een ontvankelijk vernietigingsberoep te 
kunnen instellen.



Stikstofarrest

RvVb 25 februari 2021, nr. RvVb-A-2021-0697

In het richtlijnenboek landbouwdieren, waarnaar de verwerende partij verwijst, 
wordt volgend beoordelingskader opgenomen: (…)

In essentie erkent de verwerende partij impliciet een mogelijke schade aan of 
een verslechtering van de natuurwaarden aan het VEN (omwille van de 
bijkomende deposities), maar meent ze dat deze, omwille van het “beperkt” 
karakter, niet “onvermijdbaar en onherstelbaar” zal zijn.

Deze motivering is zowel impertinent als in rechte niet aanvaardbaar. Immers 
stoelt de verwerende partij haar conclusie volledig op het vermeend “beperkte” 
karakter van de schade op de natuurwaarden van het VEN, terwijl er geen 
schadedrempel geldt, wat impliceert dat het al dan niet beperkte karakter van de 
schade/negatieve effecten irrelevant is. Er kan worden herhaald dat élke vorm 
van “onvermijdbare en onherstelbare schade” (dus ook beperkte schade) 
in beginsel moet worden uitgesloten.



Stikstofarrest

RvVb 25 februari 2021, nr. RvVb-A-2021-0697

Uit het voorgaand citaat blijkt tevens dat de verwerende partij niet op concrete 
wijze heeft onderzocht, noch gemotiveerd, waarom het vergunde project, 
niettegenstaande de vaststelling dat het negatieve gevolgen kan hebben voor 
bepaalde habitattypes in het VEN door bijkomende deposities, geen 
“onvermijdbare en onherstelbare schade” aan de natuur in het VEN zal 
veroorzaken. Los van het eerder besproken ondeugdelijke motief wordt immers 
niet verduidelijkt waarom de schade niet onvermijdbaar en onherstelbaar zal zijn.

De bewering van zowel de verwerende als de tussenkomende partij dat de 
bestreden beslissing wel degelijk een “in concreto” beoordeling van de invloed 
van het project op de natuurwaarden van het VEN zou bevatten, waarbij de 
verwerende partij zich zou hebben gesteund op het project-MER, het advies van 
ANB en het advies van de GOP Milieu, vindt geen steun in de motivering van de 
bestreden beslissing.

Het oordeel van de verwerende partij berust louter en alleen op de 
vaststelling dat de bijdrage van het project (emissies) aan de kritische last 
minder dan 5% bedraagt, zodat wordt voldaan aan het beoordelingskader 
zoals vooropgesteld in het richtlijnenboek landbouwdieren. (…)



Dossiertaks per persoon

RvVb 18 maart 2021, nr. RvVb-A-2021-0764

Het administratief beroepschrift is door de huidige raadsman ingediend namens 
55 omwonenden, waaronder de huidige verzoekende partijen. Bij het 
beroepschrift is het bewijs van betaling van een dossiertaks van 100 euro 
gevoegd, betaald door de raadsman. Samen met de verzoekende partij moet 
vastgesteld worden dat de tekst van art. 12 van het Omgevingsvergunnings-
decreet een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of 
rechtspersoon oplegt. De tussenkomende partij kan dus gevolgd worden in 
haar stelling dat slechts door één persoon op ontvankelijke wijze een 
administratief beroep is ingediend en bijgevolg voldaan heeft aan de 
uitputtingsvereiste.

Het betoog van de tussenkomende partij dat enkel de ‘eerste’ beroepende partij 
(…) bijgevolg de dossiertaks betaald zou hebben, is evenwel een eigen 
eenzijdige formalistische aanname, die door de Raad niet wordt gevolgd, omdat 
de vereiste van de uitputting van het administratief beroep raakt aan het principe 
van de toegang tot de rechter. De Raad neemt dan ook aan dat, aangezien niet 
ontkend kan worden dat er minstens éénmaal een dossiertaks van 100 euro 
betaald is en het administratief beroep door de verwerende partij ontvankelijk 
verklaard is, in elk geval de eerste verzoekende partij haar administratief beroep 
uitgeput heeft.



Zonevreemde melding

RvVb 25 maart 2021, RvVb-S-2021-0798

Art. 5.2.1, in fine DABM bepaalt dat voor de exploitatie van een IIOA van de 3de 
klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte is vereist als vermeld in 
art. 6, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet.

Art. 111, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt:
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde 
handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of 
krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, en artikel 4.2.4 van de VCRO.”.

(…) Uit de voorgaande bepalingen volgt dat de bevoegde overheid onder meer 
moet nagaan of de exploitatie waarvan melding wordt gedaan verenigbaar 
is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften 
zoals vastgesteld in een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.



Zonevreemde melding

RvVb 25 maart 2021, RvVb-S-2021-0798

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing dat de aanvraag “in 
overeenstemming is met de bestemming en met de stedenbouwkundige 
voorschriften”.

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt op het eerste gezicht niet dat 
de verwerende partij enig concreet onderzoek heeft uitgevoerd met 
betrekking tot de vraag of de betrokken inrichting verenigbaar is met de 
voorschriften van het woonuitbreidingsgebied. De verwerende partij beperkt zich 
tot de louter algemene stelling dat de aanvraag in overeenstemming is met de 
bestemmingsvoorschriften. Op welke gronden ze tot dat besluit komt, blijkt 
evenmin uit de beslissing.

Het gegeven dat de loods reeds voor de inwerkingtreding van het gewestplan 
werd opgericht op basis van een bouwvergunning van 1963, zoals de 
verwerende partij opmerkt, wijzigt niets aan bovenstaande vaststelling. Indien 
een exploitatie niet in overeenstemming is met de gewestplanbestemming en 
aldus zonevreemd is, kan de inrichting nog steeds in aanmerking komen 
voor een omgevingsvergunning. Hierbij zal de bevoegde overheid dan wel 
onder meer rekening moeten houden met hetgeen bepaald is in art. 5.6.7 
VCRO omtrent de exploitatie van een IIOA in afwijking van de bepalingen van 
een stedenbouwkundig voorschrift.



Klimaatdoelstellingen bij beoordeling aanvraag

RvVb 22 april 2021, nr. RvVb-S-2021-0923

Artikel 4.3.4 VCRO bepaalt dat de vergunningverlenende overheid een 
vergunning kan weigeren wanneer uit het verplicht te vragen advies blijkt dat de 
aanvraag onwenselijk is omwille van doelstellingen en zorgplichten in het 
beleidsdomein van de adviserende instantie.

Zoals blijkt uit het feitenrelaas weigerde het CBS op 30 juli 2019 de aanvraag. In 
de weigeringsbeslissing staat onder meer het volgende te lezen:

“… De oprichting van een nieuw tankstation in tijde van klimaatsopwarming roept 
vragen op. Dit dossier werd op milieugebied afgetoetst aan de vigerende 
wetgeving. Het dossier is mits naleving van de algemene, sectorale en 
bijzondere Vlaremvoorwaarden vergunbaar binnen de Vlaremnormen.

(…) Er is geen snellaadpunt voor elektrische wagens, zelfs CNG wordt niet 
aangeboden (welke ook CO2-uitstoot genereert maar geen nevenproducten). Dit 
is een klassiek tankstation zonder voorzieningen die inspelen op (nabije) 
toekomstige omschakelingen. (…) Dit bedrijf is op geen enkele wijze pro-
actief bezig met een actief klimaatbeleid. Bijgevolg zal er toch een negatief 
milieuadvies geformuleerd worden. (…)”



Klimaatdoelstellingen bij beoordeling aanvraag

RvVb 22 april 2021, nr. RvVb-S-2021-0923

Het kan niet worden betwist dat de zorg voor het klimaat beschouwd dient te 
worden als een doelstelling of zorgplicht van de gemeente. Nog los van de 
vraag of het Klimaatakkoord van Parijs van 12 december 2015 al dan niet 
bindende kracht heeft, blijkt immers genoegzaam dat de gemeente tot een 
zorgplicht inzake klimaat gehouden is door de ondertekening van het 
“Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie”, en zoals tevens aanvaard 
door de gemeenteraad. (…).

Wanneer door het vergunningverlenend bestuursorgaan andersluidend wordt 
geoordeeld dan de doorheen de administratieve procedure uitgebrachte 
adviezen geldt in principe dat het vergunningverlenend bestuursorgaan haar 
beslissing op dat punt des te zorgvuldig dient te motiveren. In het licht van de 
haar opgelegde motiveringsplicht is de verwerende partij er niet toe gehouden 
op elk argument te antwoorden. Als orgaan van actief bestuur volstaat het dan 
dat de verwerende partij op een duidelijke manier de redenen vermeldt die 
geleid hebben tot het nemen van haar beslissing.



Klimaatdoelstellingen bij beoordeling aanvraag

RvVb 22 april 2021, nr. RvVb-S-2021-0923

(…)

De Raad is van oordeel dat voormelde motivering niet kan volstaan ter 
weerlegging van de vaststelling van de gemeente dat het aangevraagde 
tankstation de klimaatdoelstellingen in het gedrang brengt.

Artikel 4.3.4 VCRO voorziet een facultatieve weigeringsgrond voor projecten 
die niet wenselijk geacht worden omwille van doelstellingen en zorgplichten in 
het beleidsdomein van de adviserende instantie. Binnen de appreciatie-
bevoegdheid die aan het vergunningverlenend bestuur toekomt, dient de 
verwerende partij, geconfronteerd met een dergelijk advies, minstens ter zake 
een zorgvuldig onderzoek te voeren om het advies te ontmoeten of gemotiveerd 
te weerleggen. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij, 
geconfronteerd met de eerdere beslissing en het advies van de eerste 
tussenkomende partij, zorgvuldig is nagegaan of het project verenigbaar is 
met de door de tussenkomende partijen gestelde klimaatdoelstellingen, en 
of hieraan op enigerlei wijze concreet kan worden tegemoetgekomen door 
gebeurlijk milderende maatregelen of voorwaarden op te leggen, dan wel 
waarom ze het negatief advies “geen geldig wettelijke reden tot het 
milieutechnisch weigeren van de aanvraag” acht. (…).



Klimaatzaak
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