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Planningsinstrumenten VCRO

1. Ruimtelijk structuurplan (RSP)

◼ beleidsdocument (geen bestemmingsplan)

◼ 3 delen

— informatief gedeelte

— richtinggevend gedeelte

— bindend gedeelte



RSP: informatief gedeelte



RSP: informatief gedeelte



RSP: richtinggevend gedeelte



RSP: richtinggevend gedeelte

◼ Ruimtelijk structuurplan stad Hasselt

7 WONEN IN HASSELT, GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

7.1 SUGGESTIES VAN DE STAD AAN DE BEVOEGDE OVERHEID

7.2 VISIE EN BELEIDSDOELSTELLINGEN

7.3 RUIMTELIJK CONCEPT VOOR DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

7.4 ELEMENTEN VAN DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN

7.4.1 De Stad Hasselt, onderdeel van het Regionaalstedelijk Gebied Hasselt-Genk

7.4.2 De steenwegband Spalbeek-Kermt-Tuilt

7.4.3 De steenwegband St.-Lambrechts-Herk

(…)

7.4.6 De woonkernen

7.4.7 De woonlinten

7.4.8 Verspreid liggende woningen

7.5 WOONBELEID

7.5.1 Algemene principes en aandachtspunten

7.5.2 Beleid voor het bestaand woonpatrimonium

7.5.3 Beleid voor het nieuwe woonpatrimonium planperiode 2007-2022: 2 scenario’s

7.5.4 Woonbeleid voor specifieke doelgroepen (sociale huisvesting, senioren, woonwagens)



RSP: richtinggevend gedeelte

◼ Ruimtelijk structuurplan stad Hasselt

8 WERKEN IN HASSELT, GEWENSTE RUIMTELIJKE ECONOMISCHE STRUCTUUR

8.1 SUGGESTIES AAN VLAAMSE EN PROVINCIALE OVERHEID

8.2 VISIE EN BELEIDSDOELSTELLINGEN

8.3 RUIMTELIJK CONCEPT

8.4 HET ONTGINNINGSGEBIED STEVOORT

8.5 DE BEDRIJVENTERREINEN

8.5.1 Regionale bedrijventerreinen

8.5.2 Lokale bedrijventerreinen

8.5.3 Historisch gegroeide zone-eigen bedrijven

8.5.4 Zonevreemde bedrijven en omgevingsvreemde bedrijven

8.6 DE KANTOREN

8.7 HANDEL EN HORECA

8.7.1 Visieontwikkeling ten aanzien van handel en horeca

8.7.2 Ruimtelijk concept

8.7.3 Ontwikkelingsmogelijkheden

8.7.4 De binnenstad

8.7.5 De steenwegen (…)



RSP: bindend gedeelte

◼ Ruimtelijk structuurplan stad Gent: acties bindend gedeelte

◼ VERORDENINGEN: een stedenbouwkundige verordening wordt uitgewerkt voor:

— het beoordelen van woondichtheden (kan ook in RUP’s worden opgenomen)

— het ordenen en beoordelen van verkavelingen

— het beoordelen van inplantingen van kantoren en handelszaken overeenkomstig de differentiëring 

uit het richtinggevende gedeelte (mede na verfijning van de kleinhandelszones) (kan ook in RUP’s 

worden opgenomen)

— het regelen van het beleid t.a.v. maximale behoud van privaatgroen en onverharde ruimten en 

t.a.v. effectieve groenafwerking van projecten (woningbouw, bedrijven, voorzieningen, …)

— …

◼ STRATEGISCHE PROJECTEN worden uitgewerkt en uitgevoerd voor:

— het ontwikkelingsgebied Flanders Expo in de zuidelijke mozaïek, op termijn toegroeiend naar één 

samenhangend geheel met stationsomgeving Sint-Pieters

— stationsomgeving Dampoort en bijhorende delen van de noordelijke scharnier (aanvraag tot 

mede-initiatief van Vlaams Gewest)

— de stadsvernieuwingswijken Brugse Poort en Rabot-Blaisantvest (aanvraag tot medefinanciering 

van Vlaams Gewest)

— de groenpolen Vinderhoutsebossen, vliegveld Oostakker, kastelensite Zwijnaarde (reeds in 

uitvoering) en Gentbrugsemeersen (aanvraag tot strategisch project bij Vlaams Gewest)

— …



RSP: bindend gedeelte

◼ Ruimtelijk structuurplan stad Gent: acties bindend gedeelte

◼ GEWESTELIJK RUP: Stad Gent vraagt aan het Vlaams Gewest om op korte termijn in navolging van 

het afbakeningsproces grootstedelijk gebied Gent, een gewestelijk RUP op te maken voor:

— stationsomgeving Sint-Pieters, onderdeel Fabiolalaan met ontsluitingsweg vanaf R4

— Kastelensite Zwijnaarde inclusief het nieuwe deel van het wetenschapspark Zwijnaarde

— regionaal bedrijventerrein/kleinhandelszone R4/Antwerpsesteenweg

◼ GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

◼ Bestaande BPA’s worden herzien voor

— de verweving van functies en bescherming van het wonen in de binnenstad (stapsgewijze 

herziening en verstrenging van de huidige BPA’s binnenstad)

— de lopende BPA’s en de bestaande in herziening te stellen BPA’s die in functie van de realisatie 

van de gewenste ruimtelijke structuur van prioritair belang zijn:

◼ BPA Handelsbeurs, BPA Bellevue BPA Koopvaardijlaan, BPA Ottergemsesteenweg, BPA Groene Vallei, 

BPA Bourgoyen A en B, BPA Scheldevallei, BPA zonevreemde sportterreinen, recreatie en jeugd, ….

◼ Opmaak nieuwe RUP’s: de opmaak van de volgende RUP’s is van essentieel belang ter realisatie van 

de gewenste ruimtelijke structuur:

— RUP Sint-Pieters Aaigem, RUP Dampoortstation, RUP Dok zuid, RUP ACEC,

RUP Kouter- en bulkengebied Drongen/Baarle, RUP zonevreemde woningen,

RUP Moervaart-noord-reserve en koppelingsgebied, RUP Kanaal van Zwijnaarde,

RUP Wieudauwkaai-Wondelgemsemeersen



RSP: bindend gedeelte



Ruimtelijk structuurplan
wordt

Ruimtelijk beleidsplan



Ruimtelijke beleidsplannen

◼ Ruimtelijk beleidsplan = strategische visie + 1/meer beleidskaders

die samen kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

◼ Strategische visie = langetermijnvisie voor ruimtelijke ontwikkeling

◼ Beleidskader = operationele beleidskeuzes voor middellange termijn

en actieprogramma’s voor thema of voor gebiedsdeel

◼ Ruimtelijk beleidsplan maakt deel uit van cyclisch planningsproces:

1° wordt door onderzoek onderbouwd

2° wordt opgemaakt of herzien met inspraak van bevolking en via overleg tussen 

o.m. bestuursniveaus, beleidsdomeinen en middenveldorganisaties

3° uitvoering ervan wordt gemonitord

4° wordt in eerste helft van elke regeer- of bestuursperiode geëvalueerd

5° kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk herzien worden



Ruimtelijke beleidsplannen

◼ Drie niveaus:

1. Vlaamse Gewest: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

2. Provincie: provinciaal beleidsplan ruimte

3. Gemeente (1/meer): gemeentelijk of intergemeentelijk beleidsplan ruimte

◼ zowel strategische visie als beleidskaders afzonderlijk kunnen 

intergemeentelijk zijn

◼ Opmaak RUP’s in uitvoering van beleidsplan
(in overgangsperiode in uitvoering van structuurplan)



Planningsinstrumenten VCRO

2. Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

1° grafisch plan dat aangeeft voor welk(e) gebied(en) het plan van 

toepassing is

2° stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, 

inrichting en/of beheer, en, desgevallend, procentuele 

objectieven en voorschriften mbt realisatie sociaal woonaanbod 

(grond- en pandenbeleid)

3° weergave van de feitelijke en juridische toestand

4° relatie met RSP waarvan het een uitvoering is

…



Voorbeel: RUP Siegelsmarkt - Tongeren



RUP: stedenbouwkundige voorschriften



RUP: stedenbouwkundige voorschriften



Planningsinstrumenten

3. Stedenbouwkundige verordeningen
— Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

◼ verordening hemelwater: BVR 5 juli 2013 GSV hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing afvalwater en 
hemelwater (1 jan 2014)

◼ verordening toegankelijkheid: BVR 4 juni 2009

◼ verordening wegen voor voetgangersverkeer: BVR 29 april 1997

◼ verordening weekendverblijven: BVR 8 juli 2005

◼ verordening breedband: BVR 9 juni 2017

◼ verordening publiciteit: ontwerp

— Provinciale stedenbouwkundige verordeningen
◼ West-Vlaanderen:

— overwelven van baangrachten (2008)

◼ Oost-Vlaanderen:
— weekendverblijven (2015)

◼ Vlaams-Brabant:
— overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen (2007)

— overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen (2012)

— verhardingen (2014)

◼ Limburg:
— tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (2008 en 2013)

— Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen



2. “Oude” planningsinstrumenten



“Oude” planningsinstrumenten

Plannenhiërarchie tijdens overgangsperiode:
nieuwe uitvoeringsplannen  oude plannen van aanleg

◼ Art. 7.4.4. §1 en 7.4.5. VCRO:

oude plannen bestaan tot ze (gedeeltelijk) worden 

opgeheven (via RUP)
— Art. 7.4.5. VCRO: “De voorschriften van de RUP’s vervangen, voor het grondgebied 

waarop ze betrekking hebben, de voorschriften vd plannen van aanleg, tenzij het RUP 

het uitdrukkelijk anders bepaalt.”

◼ Tot goedkeuring RSP kon gemeente nog nieuwe BPA’s maken
— tot 31 december 2011, niet strijdig met gewestplan



3. Concrete betekenis van de plannen

◼ RSP

◼ Beleidsplan

◼ Plan van aanleg en RUP

◼ Bindende stedenbouwkundige voorschriften



Structuurplan: in zekere mate bindend

◼ Doorwerking RSP naar rechtspositie burger

◼ Principe: geen doorwerking naar vergunningenbeleid
— bindende kracht RSP primeert niet op verordende kracht RUP

 geen beoordelingsgrond voor vergunningsaanvraag
(art. 2.1.2. §7 VCRO)

— geen rechtstreekse werking bindende bepalingen RSP



RUP: bindende stedenbouwkundige 

voorschriften

◼ Verordende kracht RUP (art. 2.2.2. VCRO)

1. voorschriften RUP moeten worden nageleefd bij het nemen
van beslissingen die ze moeten toepassen

2. RUP blijft gelden tot het door ander plan wordt vervangen

maar:

a. negatieve anticipatie: verg. weigeren op grond van nog niet def. plan

— art. 4.3.2. VCRO: aanvraag onverenigbaar met voorlopig vastgesteld ontwerp RUP

b. positieve anticipatie: vergunnen op grond van nog niet def. plan

— anticipatieve verg. voor handelingen van alg. belang (art. 4.4.7 VCRO)

— anticipatieve verg. houder planologisch attest (art. 4.4.26 VCRO)



4. Gewestplannen: 

bestemmingsvoorschriften

◼ KB 28 december 1972

◼ Omzendbrief van 8 juli 1997

Bestemming  

Toekomst: RUP vervangt gewestplan



Legende gewestplan

V

Woongebieden 

Woonuitbreidingsgebieden

Woonparken

Woongebieden met een landelijk karakter 

Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische 

waarde

Industriegebieden

Gebieden voor vervuilende industrieën

Gebieden voor milieubelastende industrieën

Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden

voor kleine en middelgrote ondernemingen

Landelijke gebieden 

Agrarische gebieden 

Bosgebieden

Groengebieden

Natuurgebieden

Natuurgebieden met wetenschappelijke

waarde of natuurreservaten

Parkgebieden

Bufferzones

Landschappelijke waardevolle gebieden 



Legende gewestplan (vervolg)

Landelijke gebieden met toeristische waarde 

Recreatiegebieden 

Gebieden voor dagrecreatie 

Gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie 

Militaire domeinen

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen

en openbare nutsvoorzieningen

Ontginningsgebieden

Bijz. voorschriften per gewestplan

…

TRP

LHBO

KMOK

W

Gebieden voor toeristische recreatieparken 

Zone met cultureelhistorische waarde

Bouwvrij agrarisch gebied

Agrarisch gebied met ecologisch belang 

Luchthaven gebonden bedrijven

Zone voor kleinhandel en kleine en middelgrote ondernemingen

Gebied voor watergebonden bedrijven



Woongebieden

• Wonen

• Handel

• Dienstverlening

• Ambacht en kleinbedrijf

• Groene ruimten

• Sociaal-culturele inrichtingen

• Openbare nutsvoorzieningen

• Toeristische voorzieningen

• Agrarische bedrijven



Woongebieden met landelijk karakter

• wonen en landbouw = hoofdbestemmingen, op gelijke voet

• ook andere niet-residentiële inrichtingen en activiteiten



Industriegebieden

• Industriële en ambachtelijke bedrijven in het algemeen

• Bufferzone

• Huisvesting bewakingspersoneel

noodzakelijk voor veiligheid en goede werking

Art. 4.3.6. VCRO:

voor bouw/uitbreiding bedrijfswoning in industrie- of kmo-gebied, kan 

stedenbouwk. verg. worden verleend voor volume van max. 1.000 m³

(1.250 m³ in geval van bewoning door meer dan één met bedrijf verbonden 

gezin)

• Complementaire dienstverlenende bedrijven

bankagentschappen, transportbedrijven, collectieve restaurants, 

opslagplaatsen van goederen (bestemd voor nationale of internationale 

verkoop)



Agrarische gebieden

➢ “bestemd voor landbouw in de ruime zin”

• De voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen

• De woning voor de exploitanten
Art. 4.3.6. VCRO:

voor bouw/uitbreiding exploitatiewoning van landbouwbedrijf, kan stedenbouwk. verg. 

worden verleend voor volume van max. 1.000 m³

(1.250 m³ in geval van bewoning door meer dan één met bedrijf verbonden gezin)

• Verblijfsgelegenheid voor zover ook deze een integrerend 

deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt

• Para-agrarische bedrijven
ondernemingen waarvan de activiteit onmiddellijk

bij de landbouw aansluit en erop afgestemd is



5. Goede ruimtelijke ordening

Weigering bouwaanvraag (art. 4.3.1 VCRO)

→ als aanvraag onverenigbaar is met:

a) stedenbouwkundige voorschriften,

behoudens afwijking (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), 

als verkaveling <15 jaar oud bij indiening aanvraag,

behoudens afwijking

d) goede ruimtelijke ordening



Goede

ruimtelijke ordening



Verenigbaarheid goede ruimtelijke 

ordening

Art. 4.3.1. §2 VCRO: overeenstemming met goede ruimtelijke 

ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende 

beginselen:

beoordeling aanvraag (voor zover noodzakelijk of relevant) adhv:

• inpasbaarheid in onmiddellijke en ruimere omgeving

• functionele inpasbaarheid

• schaal

• ruimtegebruik en bouwdichtheid

• visueel-vormelijke elementen

• cultuurhistorische aspecten

• bodemreliëf

• mogelijke beïnvloeding leefbaarheid omgeving

• mobiliteitsimpact

• hinderaspecten

• gezondheid

• gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen



6. Ruimtelijk kwetsbare gebieden

a) gebieden van plannen van aanleg:

1) agrarische gebieden met ecologisch belang,

2) agrarische gebieden met ecologische waarde,

3) bosgebieden,

4) brongebieden,

5) groengebieden,

6) natuurgebieden,

7) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,

8) natuurontwikkelingsgebieden,

9) natuurreservaten,

10) overstromingsgebieden,

11) parkgebieden,

12) valleigebieden,

b) gebieden van RUP’s:

1) bos,

2) parkgebied,

3) reservaat en natuur,

c) Vlaams Ecologisch Netwerk (GEN en GENO)

d) beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke 
landbouwgebieden



7. PLANSCHADE en PLANBATEN

PLANSCHADEVERGOEDING = vergoeding van het normaal niet te 

verwachten bouw- of verkavelingsverbod tengevolge van 

werking van RUP

PLANBATENHEFFING: verschuldigd als een in werking getreden 

RUP op een perceel bep. bestemmingswijzigingen doorvoert



PLANSCHADEVERGOEDING

1. Recht op planschadevergoeding

2. Berekening van de schadevergoeding

3. Schuldenaar van de vergoeding

4. Procedure

5. Verval van het recht op schadevergoeding



1. Recht op planschadevergoeding

— In werking getreden RUP

— … waardoor perceel niet meer in aanmerking komt om te bouwen

(cfr. art. 4.2.1.,1° VCRO) of te verkavelen

— … terwijl het dag voor inwerkingtreding RUP daarvoor wel in 

aanmerking kwam

(geen bewijs van bestemmingswijziging nodig)
vwn. op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het def. plan:

◼ gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg

(uitz.: percelen met bedrijfsgebouwen en exploitantenwoning bestaand land- of 

tuinbouwbedrijf)

◼ stedenbouwkundig en bouwtechnisch bebouwbaar

◼ gelegen binnen bebouwbare zone zoals bepaald in plan van aanleg/RUP

◼ in woongebied komt enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn in 

aanmerking voor planschade

◼ Uitzonderingen: art. 2.6.1. § 4 VCRO
(o.a. als waardevermindering ≼ 20% geactualiseerde waarde vh goed op 

ogenblik vd verwerving)



Recht op vergoeding: startfeit

◼ ≠ inwerkingtreding plan

◼ overdracht onder bezwarende titel vh goed

◼ inbreng vh goed in een vennootschap

◼ weigering stedenbouwk. of verkavelingsverg.

◼ negatief stedenbouwkundig attest



2. Berekening van de schadevergoeding

Geactualiseerde waarde van het goed op het ogenblik 

van verwerving (indexcijfer consumptieprijzen), verhoogd 

met lasten en kosten

- Waarde van dat goed op het ogenblik waarop na de 

inwerkingtreding van het RUP het recht op 

schadevergoeding ontstaat

Schadevergoeding = 80% vd waardevermindering



3. Schuldenaar van de vergoeding

◼ Overheid die het plan heeft opgemaakt
— Planningsniveaus kunnen afspraken maken over de verdeling van 

financiële lasten tgv planschadevergoeding die uit een RUP zou

ontstaan



4. Procedure

◼ Rechtbank van eerste aanleg



5. Verval vh recht op schadevergoeding

◼ 1 j. na ontstaan recht op schadevergoeding

◼ 5 j. na inwerkingtreding RUP



PLANBATENHEFFING

1. Voorwaarden

2. Uitzonderingen

3. Heffingsplichtige

4. Betalingstermijn

5. Tarief



1. Voorwaarden

◼ RUP/BPA

◼ 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

◼ Wijziging vd mogelijkheden tot bekomen van 
stedenbouwk. of verkavelingsverg. om woningen, 
bedrijfsgebouwen of recreatieve inrichtingen te bouwen



2. Uitzonderingen (geen planbatenheffing)

◼ als bestemmingswijziging < 25% opp. perceel of < 200 m²

◼ als voor het goed een RUP/BPA wordt vastgesteld om te voldoen 
aan de verplichting tot planschadevergoeding

— plannen voorlopig vastgesteld/aangenomen vanaf 1 sep 2009, kunnen 
planbaten doen ontstaan, ongeacht datum start opmaakprocedure

◼ als zonevreemde woning/gebouw zone-eigen wordt gemaakt

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

— 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 plan



3. Heffingsplichtige

◼ Eigenaar of naakte eigenaar vh perceel

◼ Bij inwerkingtreding RUP/BPA

◼ Meerdere eigenaars: hoofdelijk aansprakelijk voor geheel

◼ Heffingsplicht gaat over bij kosteloze overdracht of 

erfopvolging of testamentaire opvolging



4. Betalingstermijn

Startfeit

1. Datum verlijden authentieke akte

2. Binnen 6m. na verlenen omgevingsvergunning

 15% bonificatie als men heffing volledig voorafbetaalt in eerste jaar na het versturen 
vh heffingsbiljet

 als tussen inwerkingtreding RUP en startfeit nieuwe bestemmingswijziging: eerste 
wordt geacht nooit te zijn gebeurd



5. 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”



Toekomst: Instrumentendecreet



2. VERGUNNINGEN

1. Waarvoor omgevingsvergunning nodig?

2. Vermoeden van vergunning

3. Hoofdzakelijk vergunde constructies

4. Vrijgestelde handelingen

5. Meldingsplichtige handelingen

6. Verval stedenbouwkundige vergunning



1. Waarvoor omgevingsvergunning*

nodig?

◼ Basislijst: art. 4.2.1. VCRO (ex art. 99 DRO)

1. De eigenlijke bouwwerken

— een constructie optrekken of plaatsen,

— materialen functioneel samenbrengen waardoor een 
constructie ontstaat,

— een constructie afbreken, herbouwen, verbouwen of 
uitbreiden,

m.u.v. onderhoudswerken

— Constructie

◼ gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding,
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

* omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen



Waarvoor omgevingsvergunning nodig?

◼ Basislijst: art. 4.2.1. VCRO

◼ De eigenlijke bouwwerken

◼ Andere vergunningsplichtige werken en handelingen

2. Ontbossen

3. Vellen van bomen die op hoogte van 1 m. boven het 

maaiveld stamomtrek van 1 m. hebben, buiten bos

4. Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen

◼ o.m. elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard 

of functie van het terrein wijzigt



Waarvoor omgevingsvergunning nodig?

◼ Andere vergunningsplichtige werken en handelingen (vervolg)

5. Een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten 

voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen,

of van allerhande 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, zoals woonwagens, 

kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten

(m.u.v. het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de 

voorwaarden van art. 4 van het decreet van 5 februari 2016 

betreffende het toeristische logies)



Waarvoor omgevingsvergunning nodig?

◼ Andere vergunningsplichtige werken en handelingen (vervolg)

6. Vergunningsplichtige functiewijzigingen

(gedeeltelijke) wijziging hoofdfunctie = vergunningsplichtig

wonen

verblijfsrecreatie

dagrecreatie, met inbegrip van sport

land- en tuinbouw in de ruime zin

detailhandel

dancing, restaurant en café

kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen

industrie en bedrijvigheid

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

(uitz. voor noodopvang)

militaire functie (uitz.)



Waarvoor omgevingsvergunning nodig?

◼ Andere vergunningsplichtige werken en handelingen (vervolg)

6. Vergunningsplichtige functiewijzigingen (vervolg)

— Uitzondering: complementaire functie in woongebouw (kantoor, vrij 

beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht): vrijgesteld als voldaan 

is aan vwn.:

1. gelegen in woongebied of daarmee vergelijkbaar gebied

2. woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie

3. opp. complementaire functie < opp. woonfunctie en max. 100m²

4. complementaire functie is niet strijdig met voorschriften van 

stedenbouwk. verordeningen, verkavelingsverordeningen, RUP’s, 

plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen



Waarvoor omgevingsvergunning nodig?

◼ Andere vergunningsplichtige werken en handelingen 

(vervolg)

7. Wijziging aantal woongelegenheden

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

o.m. golfterrein, voetbalterrein, tennisveld of zwembad

9. Een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen



2. Vermoeden van vergunning

1. Bestaande constructies van vóór 22 april 1962:

te allen tijde vergund geacht

2. Bestaande constructies gebouwd tussen 22 april 1962 en de eerste 

inwerkingtreding vh gewestplan:

vergund geacht,

tenzij het vergund karakter door de overheid wordt tegengesproken 

middels PV of niet anoniem bezwaarschrift, opgesteld binnen 5j. na 

bouw

(dit tegenbewijs kan niet meer worden geleverd eens de constructie 

1j. als vergund geacht in vergunningenregister)

3. Er kan nimmer teruggekomen worden op in kracht van gewijsde gegane 

rechterlijke beslissingen die het vergund karakter van een constructie 

tegenspreken

Bijkomend vermoeden van vergunning:

functiewijzigingen van voor 9 september 1984



3. Hoofdzakelijk vergunde constructies

— Hoofdzakelijk vergunde constructies:
als min. 90% van bruto-bouwvolume vergund (geacht) is, ook wat 
functie betreft

◼ Bouwvolume
bruto-bouwvolume constructie + fysisch aansluitende aanhorigheden die 
in bouwtechnisch opzicht rechtstreeks aansluiting/steun vinden bij 
hoofdgebouw (aangebouwde garage, veranda of berging),
gemeten met buitenmuren en dak,
en zonder volume vd gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld

— Bedrijven en hun constructies:
als de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies 
vergund (geacht) zijn, ook wat functie betreft





4. Vrijgestelde handelingen

Lijst met vrijgestelde werken (BVR 16 juli 2010)
(art. 4.2.3 VCRO - “tijdelijk of occasioneel karakter” of “geringe ruimtelijke impact”)

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
(“constructie in goede staat van onderhoud bewaren”, 
herstellingswerken”)

Stabiliteitswerken (wel vergunningsplichtig)

= werken mbt de constructieve elementen van een constructie 
(“renovatie”, geen “ingrijpende verbouwingswerken of 
volumewijzigingen”), zoals:

1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, m.u.v. plaatselijke 
herstellingen

2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren of dragende 
binnenmuren, zelfs met recuperatie van bestaande stenen



Vrijgestelde handelingen

◼ Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling 

van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen 

omgevingsvergunning nodig is

Inwerkingtreding: 1 december 2010

Provinciale of gemeentelijke stedenbouwk. verorderingen kunnen voor 

vrijgestelde handelingen meldingsplicht invoeren

of meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken



Algemene 
voorwaarden

• Alle 
vrijstellingen

Bijzondere 
voorwaarden

• Per categorie 
vrijstellingen

Specifieke 
voorwaarden

• Per 
vrijstelling



Vrijstelling

ALGEMENE VOORWAARDEN

handelingen zijn niet strijdig met
1° voorschriften stedenbouwkundige verordeningen

(gewest./prov/gem.)
2° uitdrukkelijke vwn. van vergunningen
3° voorschriften gemeentelijk RUP, BPA of verkaveling <15j. oud

➢ gewestplan, APA, gewestelijk of provinciaal RUP of +15j. oude 
verkavelingen: vrijgestelde handelingen altijd toegelaten zonder 
vergunning, zelfs als ze strijdig zijn met voorschriften
(art. 4.4.1. §3 VCRO)

➢ uitz.: gemeentelijke lijst



Vrijstelling

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Vrijstellingen zijn niet van toepassing op handelingen waarvoor MER, 
passende beoordeling of mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt

• Vrijstellingen zijn niet van toepassing in oeverzones e.d.
• Vrijstellingen zijn van toepassing onverminderd andere regelgeving, 

inzonderheid regelgeving beschermde monumenten, beschermde 
stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische sites,
met apart systeem van toelatingen



Voorbeelden: vrijstelling in, aan en bij 

andere gebouwen dan woningen
1° (…)

2° (…)

3° zonnepanelen of zonneboilers op plat dak, tot maximaal 1m boven dakrand, 
en zonnepanelen of -boilers geïntegreerd in het hellende dakvlak

— plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in 
het dakvlak wordt niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige 
voorschriften en verkavelingsvoorschriften,
tenzij die de plaatsing uitdrukkelijk verbieden of regelen (art. 4.4.1. §2 VCRO)

4° (…)



Vrijstelling: in, aan en bij andere gebouwen

5° afsluitingen tot een hoogte van 2m in zijtuin en achtertuin

6° toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van 2m in de voortuin

7° gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1m in de voortuin

7°/1. (…)

8° strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar gebouw(en)



Vrijstelling: in, aan en bij andere gebouwen

9° (…)

10° (…)

11° (…)

12° de voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van productie, indien dit 
gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de 
afvalstoffen

13° (…)

14° de plaatsing van elektrische laadpalen



Vrijstelling: in, aan en bij andere gebouwen

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1° handelingen 1° tot 5° en 8° tot 13° worden volledig uitgevoerd binnen straal 
van 30m van hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw
(bij toegangspoort en afsluiting in voortuin en elektrische laadpalen:
geen beperking tot 30m)

2° geen vergunningsplichtige functiewijziging



Algemene 
voorwaarden

• Alle 
vrijstellingen

Bijzondere 
voorwaarden

• Per categorie 
vrijstellingen

Specifieke 
voorwaarden

• Per 
vrijstelling



Vrijstelling: groen

1° vellen van hoogstammige bomen
mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is:

a) maken geen deel uit van een bos
b) gelegen in woongebied in de ruime zin, in agrarisch gebied in de ruime zin

of in industriegebied in de ruime zin, en niet in woonparkgebied
c) gelegen binnen straal van max. 15m rondom vergunde woning, vergunde 

landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of vergunde 
bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen

d) ze liggen niet op openbaar domein

2° vellen alleenstaande hoogstammige bomen of enkele bomen in lijnverband 
omwille van acuut gevaar, mits voorafgaandelijke schrift. instemming 
burgemeester

3° …



Andere vrijstellingen (1)

◼ Vrijstellingen in, aan en bij woningen

◼ Plaatsing van constructies, aanleggen van verhardingen en 
oprichten van gebouwen in industriegebied  

— in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid + vele andere vwn.

◼ Tijdelijke handelingen
— tijdelijke plaatsing van verplaatsbare constructies tijdens vergunde verbouwingen 

(max. 2j.)
— plaatsing van tijdelijke constructies

• max. duur: 4x30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar
• dag 1 plaatsing = start periode van 30d., ook als niet volle 30d. geplaatst blijft
• periodes van 30d. kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet

— tijdelijke gebruikswijziging bestaand gebouw (id.)
— …

◼ Reliëfwijzigingen (<30m³ + <0,50m + andere vwn.)

◼ Publiciteit
— bevestiging aan vergund gebouw van niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit 

(tot. opp. max. 4m²)
— …



Andere vrijstellingen (2)

◼ Land- en tuinbouw

◼ Telecommunicatie
— zend- en ontvangstinstallaties voor telecommunicatie
— schotelantennes
— allerlei technische installaties, op platte daken
— …

◼ Algemeen belang

◼ Wijziging al ingerichte terreinen
— herinrichting openbare begraafplaatsen, openbare parken, groenzones en publiek 

toegankelijke dierentuinen, al dan niet openbare terreinen voor recreatie, openbaar 
spoorwegdomein, sportterreinen, terreinen voor waterzuivering, terreinen met 
installaties voor productie, transport en distributie van drinkwater, elektriciteit of 
aardgas, luchthavens, dienstenzones langs autosnelwegen



Andere vrijstellingen (3)

◼ Openbaar domein
— aanleg of wijziging van verhardingen met max. opp. 150m²,

met reliëfwijziging van minder dan 50cm
— aanbrengen van andere verharding, of vervanging van bestaande 

verharding, met max. uitbreiding van 150m²
— aanleg van verhoogde kruispunten, verkeersdrempels e.a. verkeersremmende 

ingrepen
— gebruikelijke ondergrondse constructies en aansluitingen
— technische installaties van alg. belang

— …

◼ Afbraak
— slopen of verwijderen van zaken vrijgesteld van vergunning
— volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies met

grondopp. < 100m²



5. Meldingsplichtige handelingen

◼ Art. 4.2.2 VCRO - “beoordelingsruimte bestuur is minimaal” omwille van 

“eenvoudig en gangbaar karakter” of “nauwkeurige stedenbouwk. 

voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke vwn.”

◼ Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de 

meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening

Inwerkingtreding: 1 december 2010



Meldingsplichtige handelingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

1° niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied (art. 4.2.2. §1 VCRO)

2° niet voor handelingen die strijdig zijn met voorschriften van stedenbouwk. 
verordeningen, RUP’s, plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen, of 
met de uitdrukkelijke vwn. van stedenbouwk. vergunningen, met behoud van 
de toepassing van andere regelgeving die van toepassing is

3° niet op percelen waarop beschermde monumenten aanwezig zijn, in 
beschermde landschappen, in erfgoedlandschappen, in beschermde stads- en 
dorpsgezichten, in beschermde archeologische monumenten
(zowel voorlopig als def. beschermd)

4° niet in oeverzone

5° niet voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook



Meldingsplichtige handelingen

1. Zorgwonen (art. 4.2.4. VCRO)

2. Stabiliteitswerken binnen in gebouwen

3. Stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken

4. Oprichting van aan woning aan te bouwen bijgebouwen

(tot. opp. alle bijgebouwen max. 40 m², max. 4m hoog)

5. Binnen zeehavengebied:

1. Plaatsing van constructies in functie van industrie en bedrijvigheid

2. Verhardingen in functie van bestaande industrie en bedrijvigheid

3. Oprichten van bepaalde gebouwen

Provinciale of gemeentelijke stedenbouwk. verorderingen kunnen voor vrijgestelde 

handelingen meldingsplicht invoeren

of meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken



Procedure

▪ Melding via het Omgevingsloket

▪ Bevoegde overheid: altijd gemeente

(uitz.: als melding vervat zit in vergunningsaanvraag waarvoor provincie 

of gewest bevoegd is)

▪ CBS gaat na of gemelde handelingen meldingsplichtig zijn of niet 

verboden zijn

▪ Als handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt CBS akte 

van de melding en bezorgt binnen 30d. meldingsakte

(te laat = stilzwijgende aktename)

▪ Als handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt CBS persoon

die melding heeft verricht binnen dezelfde termijn daarvan in kennis

▪ Handelingen mogen worden uitgevoerd dag na datum van betekening 

meldingsakte (of na 30d.)

▪ CBS kan in meldingsakte voorwaarden opleggen

(vwn. mogen de melding niet onevenredig beperken of verbieden)

▪ Aanplakking

▪ Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen



6. Verval stedenbouwkundige vergunning

Art. 4.6.2 VCRO

Stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van 

rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° verwezenlijking van stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen 2j. 

na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 

gestart

2° werken worden gedurende meer dan 2j. onderbroken

3° vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen 3j. na aanvang vd werken

Omgevingsvergunning: aangepaste vervalregeling



3. OMGEVINGSVERGUNNING

1. Toepassingsgebied

2. Vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg

3. Vergunningsprocedure in beroep

4. Omgevingsvergunning: onbepaalde duur

5. Verval (van rechtswege) van de omgevingsvergunning

Inwerkingtreding:
23 februari 2017
1 januari 2018



Wat is er (niet) veranderd?

Titel II  – Planning 



1. Toepassingsgebied

◼ Vlaamse, provinciale en gemeentelijke projecten

◼ Toepassingsgebied: projecten onderworpen aan:

1° vergunningsplicht:
a) uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen (art. 4.2.1 VCRO)

b) verkavelen van gronden (art. 4.2.15 VCRO)

c) exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van eerste of tweede klasse

2° meldingsplicht:
a) uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen (art. 4.2.2 VCRO)

b) exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse

◼ Sinds 1 augustus 2018:

omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie



2. Vergunningsproc. eerste adm. aanleg

1. Bevoegde overheden

2. Soorten vergunningsprocedures

3. Gewone vergunningsprocedure

4. Vereenvoudigde vergunningsprocedure



2.1. Bevoegde overheden

• Stedenbouw: CBS
(tenzij Vlaams/provinciaal project of milieudossier)

• Vlaamse projecten: Vlaamse Regering of gewestelijke omgevingsvergunningsambt.

• Provinciale projecten: Deputatie

• Besluit Vl. Regering 13 feb 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale 

projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning

• Geen bijzondere procedure meer voor handelingen van algemeen belang

• Geen ontvoogde/niet-ontvoogde gemeenten meer

• Milieudossiers:

• Klasse 1 inrichting: Deputatie (tenzij Vlaams of gemeentelijk project)

• Klasse 2 inrichting: CBS (tenzij Vlaams of provinciaal project)

• Aanvrager heeft geen impact meer op bevoegdheid



2.2. Soorten vergunningsprocedures

• Gewone vergunningsprocedure

• Vereenvoudigde vergunningsprocedure



2.3. Gewone vergunningsprocedure

• Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

• Onderzoek van het project
• Openbaar onderzoek

• Adviezen

• Hoorrecht

• Wijzigingen voorwerp en plan aanvraag

• Herstel onregelmatigheid

• Beslissing

• Vervaltermijnen: 105/120d. (evt. + 60d.*) – stilzwijgende weigering

* termijnverlenging van rechtswege:
tweede openbaar onderzoek/adm. lus/beslissing gemeenteraad wegenwerken





2.4. Vereenvoudigde vergunningsproc.

• Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

• Onderzoek van het project
• Adviezen

• Wijzigingen voorwerp en plan aanvraag

• Herstel onregelmatigheid

• Beslissing

• Vervaltermijn: 60d. – stilzwijgende weigering



3. Vergunningsprocedure in beroep

• Beroepen tegen uitdrukkelijke/stilzwijgende beslissingen
deputatie ➨ Vlaamse regering
CBS ➨ Deputatie

• Beroep:
1° vergunningsaanvrager, vergunninghouder of exploitant

2° betrokken publiek

3° leidend ambtenaar adviesinstanties

4° college van burgemeester en schepenen

5° leidend ambtenaar departement Omgeving

• Beroepstermijn: 30d.

• Beroep werkt schorsend (uitz.)

• Jurisdictioneel beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen (45d.)

• na vernietiging: dossier terug naar Vlaamse regering/Deputatie

• Administratief cassatieberoep Raad van State (30d.)



Beperking toegang tot beroep

(Gewone procedure)

• Betrokken publiek kan alleen beroep instellen als het tijdens het 
openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of 
bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1° beroep is ingegeven door wijziging aan de vergunningsaanvraag, 
aangebracht na het openbaar onderzoek

2° beroep tegen beslissing over aanvraag van een omgevingsvergunning:
a) voor exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door 

bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in bestreden vergunning
b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in 

de bestreden vergunning

3° het betrokken publiek toont aan dat het door specifieke omstandigheden 
in de onmogelijkheid was om standpunt, opmerking of bezwaar in 
te dienen tijdens het openbaar onderzoek

• Zowel voor beroep in laatste administratieve aanleg
als beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

• Negatief advies Raad van State!

Vernietigd door het Grondwettelijk Hof



Beslissingstermijnen: overzicht

Eerste aanleg Beroep

Gewone procedure 105/120d   (+60d) 120d   (+60d)*

Vereenvoudigde proc. 60d 60d     (+60d)*

stilzwijgende weigering stilzwijgende weigering 

vergunning beroep

* termijnverlenging van rechtswege (1x)

[tweede openbaar onderzoek/adm. lus/

beslissing gemeenteraad wegenwerken]

* termijnverlenging op verzoek van aanvrager 

(ook 1x)



4. Omgevingsverg.: onbepaalde duur

• Uitzondering: vergunning van bepaalde duur
1° op verzoek van de vergunningsaanvrager

2° project met uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten

3° grondwaterwinning of ontginning

4° als omgevingsvergunning op proef noodzakelijk is

5° met oog op herlokalisatie van de exploitatie die niet verenigbaar is met 

de ruimtelijke bestemming

6° als met toepassing van art. 4.4.4 VCRO een omgevingsvergunning 

voor bepaalde duur mogelijk wordt geacht voor project dat in strijd is 

met stedenbouwkundig voorschrift



Omgevingsvergunning: onbepaalde duur

• Uitzondering: vergunning van bepaalde duur
7° om rekening te kunnen houden met:

a) de localiseerbare gebiedsspecifieke 

ontwikkelingsperspectieven opgenomen in een voorafgaand aan de 

indiening van de aanvraag definitief vastgesteld ruimtelijk 

structuurplan

b) de stedenbouwkundige voorschriften van een voorlopig 

vastgesteld ontwerp van RUP of van een RUP

8° voor constructies die door de aard ervan een tijdelijk karakter 

hebben

9° voor veranderingen van de exploitatie van een ingedeelde 

inrichting of activiteit waarvoor de initiële omgevingsvergunning 

voor bepaalde duur is verleend



5. Verval van de omgevingsvergunning

Verval van rechtswege

1° als verwezenlijking van vergunde stedenbouwkundige handelingen

niet wordt gestart binnen de twee jaar na verlenen van de 

definitieve omgevingsvergunning (behoudens overmacht)

2° als uitvoeren van vergunde stedenbouwkundige handelingen

meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken

3° als vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen 

van de definitieve omgevingsvergunning

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet aanvangt

binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsverg.



Overmacht

• Vervaltermijn voor start van de bouwwerken kan, op verzoek van 

vergunninghouder, voor periode van 2j. verlengd worden

als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking gevolg is van vreemde oorzaak 

die hem niet kan worden toegerekend

• Aan te vragen bij de overheid die de vergunning heeft verleend,

min. 3m. vóór het verstrijken van oorspronkelijke vervaltermijn van 2j.

• Overheid kan verlenging alleen weigeren als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder 

kan worden toegerekend

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde 

stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften

• Als verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen voor winddicht gebouw en start 

exploitatie ook met twee jaar verlengd



Verval van rechtswege

5° als exploitatie van vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf 

opeenvolgende jaren wordt onderbroken

6° als ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing 

veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie

7° als exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet

overeenkomstig voorwaarden en regels, vermeld in decreet 9 maart 

2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting 

van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 

meerdere diersoorten



Verval van rechtswege

• Termijnen worden geschorst zolang beroep tot vernietiging aanhangig is bij RvVb, 

behalve als de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve 

uitspraak van de RvVb van kracht geworden RUP (in dat laatste geval blijft het 

eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden)

• … tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de 

bekrachtigde archeologienota overeenkomstig art. 5.4.8 Onroerenderfgoeddecreet 12 

juli 2013, en in de bekrachtigde nota overeenkomstig art. 5.4.16 

Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013, met max. termijn van 1j. vanaf de 

aanvangsdatum van de archeologische opgraving

• … tijdens uitvoeren van bodemsaneringswerken van conform verklaard 

bodemsaneringsproject, met max. termijn van 3j. vanaf de aanvangsdatum van de 

bodemsaneringswerken



Verval van rechtswege

• Termijnen worden geschorst zolang bekrachtigd stakingsbevel niet wordt 

ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing

Schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel 

wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van 2j. vanaf de 

bekrachtiging van het stakingsbevel



4. AFWIJKINGEN

1. Beperkte afwijkingen

2. Afwijking van BPA +15j. oud

3. Afwijkingsmogelijkheid in gebieden voor milieubelastende of 

voor vervuilende industrieën

4. Basisrechten zonevreemde constructies

5. Zonevreemde functiewijzigingen

6. Planologisch attest

7. Zonevreemde omgevingsvergunning



1. Beperkte afwijkingen

◼ Art. 4.4.1. §1 VCRO

— In een vergunning kunnen, na openbaar onderzoek,
beperkte afwijkingen worden toegestaan op
stedenbouwk. voorschriften (RUP, plan v. aanleg, stedenb. verord.)
en verkavelingsvoorschriften mbt

- perceelsafmetingen
- afmetingen en inplanting van constructies
- dakvorm
- gebruikte materialen

— Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft: 

- bestemming
- maximaal mogelijke vloerterreinindex
- aantal bouwlagen



2. Afwijking van BPA +15j. oud

◼ Art. 4.4.9/1 VCRO (nieuw sinds 30 december 2017)

— Vergunningverlenend bestuursorgaan mag bij verlenen van 
omgevingsvergunning afwijken van stedenbouwkundige voorschriften 
van BPA ouder dan 15j. op het ogenblik van indiening van aanvraag

— Geen afwijkingen voor wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden

— Alleen bij volgende gewestplanbestemmingen:

• woongebied (uitz.: woonpark)

• industriegebied in ruime zin

• dienstverleningsgebied

• gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen

• (+ aantal vergelijkbare aanvullende voorschriften van het gewestplan)

— Niet voor BPA’s met voorschriften voor agrarisch gebied, ruimtelijk 
kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking vh gewestplan of voor 
gebieden die aangeduid zijn als watergevoelig openruimtegebied

— Altijd openbaar onderzoek



3. Afwijkingsmogelijkheid in gebieden voor 

milieubelastende of voor vervuilende 

industrieën

◼ Nieuw art. 4.4.8/1 VCRO (sinds 25 april 2014):
in de gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als 
gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende 
industrieën en die niet groter zijn dan 3 hectare, kunnen 
ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote 
ondernemingen worden toegelaten



4. Basisrechten zonevreemde constructies

1. Definitie

2. Toepassingsgebied

3. In aanmerking komende constructies

4. Toegelaten werken

5. Uitbreiden zonevreemd bedrijf

6. Overmacht



4.1. Definitie

Niet conform 

bestemming 

plan*

* + niet gelegen binnen een

minder dan 15j. oude niet-vervallen verkaveling



4.2. Toepassingsgebied

◼ Alle bestemmingsgebieden RUP of plan van aanleg, behalve:

1° ruimtelijk kwetsbare gebieden, m.u.v. parkgebieden

2° recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door plan van aanleg 
aangewezen gebieden, en de gebieden, geordend door RUP, die onder 
de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” sorteren

Uitz.: overmacht



4.3. In aanmerking komende constructies

◼ Bestaande hoofdzakelijk vergund(e) (geachte) en niet verkrotte

zone-vreemde constructies, m.u.v. publiciteitsinrichtingen of 

uithangborden

— te beoordelen op moment van de eerste vergunningsaanvraag tot 

verbouwen, herbouwen of uitbreiden

— bij werken aan recent afgebroken zonevreemde constructies en bij 

herstellingswerken na overmacht: te beoordelen op de vooravond

van de afbraak, de vernietiging of de beschadiging

◼ Steeds toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

◼ Niet noodzakelijk gelegen aan voldoende uitgeruste weg



4.4. Toegelaten werken

◼ Zonder vergunning

— Vrijgestelde handelingen en onderhoudswerken

◼ Met vergunning

— Verbouwen (min. 60% buitenmuren behouden)

— Herbouwen (+40% buitenmuren afbreken)

— Uitbreiden

* aantal woongelegenheden mag niet 

Verbouwen Herbouwen Uitbreiden

Woningen JA, binnen bestaand vol.*
JA, binnen bestaand vol. (max. 

1.000m³ als best. w. > 1.000m³)*

JA, tot max. 1.000m³*

(niet beperkt tot max. 100%)

Andere constructies,

mits MVG en

daadwerkelijke exploitatie

JA, binnen bestaand vol. JA, binnen bestaand vol.
JA, indien noodzakelijk omwille van 

andere wetgeving



4.5. Uitbreiden zonevreemd bedrijf

◼ algemene voorwaarden:

1. “hoofdzakelijk milieuvergund”

2. daadwerkelijk in exploitatie in jaar voorafgaand aan aanvraag

◼ op voorwaarde dat uitbreiding noodzakelijk is omwille van:

1. milieuvoorwaarden

2. gezondheidsredenen (b.v. HACCP)

3. maatregelen opgelegd door sociale inspecteurs bevoegd in het kader 

van W. 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie

4. de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 

organismen, de dierengezondheid of het dierenwelzijn

5. infrastructurele behoeften ingevolge uitbreiding werking erkende, 

gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstellingen of van erkende 

jeugdvereniging of van erkend jeugdverblijfcentrum



4.6. Overmacht

◼ Herstelwerken aan zonevreemde woning vernield of beschadigd 
ten gevolge van een vreemde oorzaak die de eigenaar niet kan 
worden toegerekend, kunnen worden vergund, voor zover voldaan 
is aan alle hiernavolgende voorwaarden:

1° woning werd in jaar voorafgaand aan vernieling of beschadiging 
daadwerkelijk bewoond, waarbij bewoning kan worden aangetoond 
met alle rechtens toegelaten bewijsmiddelen

2° aanvraag gebeurt binnen 3j. na de toekenning van het 
verzekeringsbedrag of, als niet door een verzekering gedekt, 
binnen 5j. na het optreden van de vernieling of beschadiging

3° bouwvolume van de herstelde woning blijft beperkt tot:
a) het vergunde of vergund geachte bouwvolume, met max. van 1.000 m³, als gelegen 

in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, m.u.v. parkgebieden en agrarische gebieden 
met ecologisch belang of ecologische waarde

b) 1.000 m³, als gelegen in een ruimtelijk niet kwetsbaar gebied, in een parkgebied of 
in een agrarisch gebied met ecologisch belang of ecologische waarde

4° aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het voor de vernietiging of 
de beschadiging bestaande aantal



Overmacht

◼ Herstelwerken aan zonevreemde constructie (niet-woning) 
vernield of beschadigd ten gevolge van een vreemde oorzaak 
die de eigenaar niet kan worden toegerekend, kunnen worden 
vergund, voor zover voldaan is aan alle hiernavolgende 
voorwaarden:

1° construtie werd in jaar voorafgaand aan vernieling of beschadiging 
daadwerkelijk uitgebaat, waarbij uitbating kan worden aangetoond 
met alle rechtens toegelaten bewijsmiddelen

2° aanvraag gebeurt binnen 3j. na de toekenning van het 
verzekeringsbedrag of, als niet door een verzekering gedekt, 
binnen 5j. na het optreden van de vernieling of beschadiging

3° bouwvolume van herstelde constructie blijft beperkt tot het vergunde 
of vergund geachte bouwvolume



5. Zonevreemde functiewijzigingen

◼ Art. 4.4.23 VCRO + BVR 28 nov 2003

— Algemene voorwaarden:

◼ bestaand, niet verkrot, hoofdzakelijk vergund (geacht) 

gebouw(encomplex)

◼ niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, m.u.v. parkgebieden en 

agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde

◼ niet in recreatiegebieden

◼ gelegen aan voldoende uitgeruste weg, die op ogenblik van de 

aanvraag reeds bestaat

◼ bouwfysisch geschikt voor de nieuwe functie

— geen (financ. of bouwtechnisch) ingrijpende werken nodig voor nieuwe functie

◼ daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de bestaande 

structuur vh gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het gebouw 

aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen



Zonevreemde functiewijzigingen

— Woning, m.i.v. de overige onderdelen vh gebouwencomplex
➽ complementaire functie: kantoorfunctie, vrij beroep of dienstverlening

◼ complement. functie max. opp. 100 m² + opp. woonfunctie > complement. functie

— Woning, m.i.v. de woningbijgebouwen ➽ complementaire functie: toeristisch 
logies

◼ max. 8 tijdelijke verblijfsgelegenheden voor max. 32 personen, geen restaurant/café

— Gebouw(encomplex), niet gebruikt of bedoeld voor landbouw
➽ max. één eengezinswoning per gebouwencomplex

— Gebouw(encomplex) in industriegebied
➽ kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen

— Gebouw(encomplex) in industriegebied
➽ inrichting voor luidruchtige binnenrecreatie

◼ b.v. karting, fuifzaal of schietstand

— Gebouw(encomplex) op inventaris bouwkundig erfgoed
➽ elke nieuwe functie

◼ gunstig advies agentsch. onroerend erfgoed



Zonevreemde functiewijzigingen

— Wijziging gebruik van (evt. leegstaand) landbouwbedrijf, met als nieuw gebruik 
uitsluitend wonen:

bedrijfswoning en fysiek aansluitende aanhorigheden ➽ ééngezinswoning

◼ landbouwbedrijfsgebouwen ➽ woningbijgebouwen (compl. functies bij het wonen, maar niet 
wonen zelf; mogen niet afgesplist worden van de bedrijfswoning)

—Tijdelijke verblijfsgelegenheid met landbouw als nevenbestemming 
(hoevetoerisme)

◼ bedrijfswoning en andbouwbedrijfsgebouwen

— Gebouw(encomplex) in agrarisch gebied met hoofdfunctie landbouw
➽ landbouwverwante activiteiten

◼ volgende activiteiten of combinaties daarvan (limitatief): paardenhouderij, manège, 
dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, tuinaanlegbedrijf, 
kinderboerderij, centrum voor dierentherapie of zorgboerderij,
telkens m.i.v. de gedeelten van het gebouw(encomplex) die worden aangewend voor 
ondergeschikte functies (handel, horeca, kantoorfunctie of diensten) die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van de hoofdfunctie

— vloeropp. evt. ondergeschikte functies (zowel binnen hoofd- als bijgebouwen): max. 100m²

— Gebouw(encomplex) in agrarisch gebied met hoofdfunctie landbouw
➽ louter opslag van allerhande materialen of materieel

◼ gebouw(encomplex) maakt deel uit van gebouwengroep



6. Planologisch attest

— geeft aan of een bestaand, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot 

bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het 

gevestigd is

— bij behoud vermeldt het attest ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn



Planologisch attest

— aanvraag door:
— bedrijf onderworpen aan vergunnings- of meldingsplicht, voor exploitatie IIOA

— volwaardig land- of tuinbouwbedrijf

— aanvraag bij CBS, opgesteld door ruimtelijk planner

— beslissing door bevoegde overheid
(Vl. Reg., provincieraad of gemeenteraad)

— gevolg attest: overh. moet binnen jaar procedure starten voor 
opmaak/wijziging RUP

— attest geldig tot vaststelling RUP
— verval ook als:

1° geen vergunningsaanvraag binnen 1j. na afgifte attest

2° verg. is vervallen

3° stopzetting bedrijf

4° overdracht van enig zakelijk recht op bedrijf of indiv. 
bedrijfsgebouwen

5° 5j. na afgifte attest



Planologisch attest

◼ Anticipatieve omgevingsvergunning

◼ als uit attest blijkt dat opmaak/wijziging RUP verplicht is

◼ als aanvrager bewijst dat aan al de volgende vwn. is voldaan:

1° aanvraag binnen 1j. na afgifte attest

2° aanvraag moet zich beperken tot regelingen en vwn. voor de invulling 

van de kortetermijnbehoeften, zoals aangegeven in attest



Planologisch attest: beroepsmogelijkheden

◼ Positief planologisch attest

◼ niet aanvechtbaar voor Raad van State

◼ schorsend adm. beroep bij Vl. Regering door leidend  ambtenaar 

departement (planologische attesten provincie of gemeente) of door 

deputatie (planologisch attest gemeente)

➢ alleen bij onverenigbaarheid met een ruimtelijk structuurplan

➢ bij vernietiging: nieuwe beslissing deputatie/gemeenteraad

◼ Negatief planologisch attest

◼ beroep bij Raad van State

◼ verzoek al dan niet mogelijkheid tot herlocalisatie



7. Zonevreemde omgevingsvergunning

Art. 5.6.7. VCRO

◼ Omgevingsvergunningsaanvraag voor exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit of voor kleinhandelsactiviteiten kan gunstig 
geadviseerd worden en vergund worden in afwijking op bepalingen 
van een stedenbouwkundig voorschrift

◼ Vwn.:

1° goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, wat in het bijzonder 
betekent dat ruimtelijke draagkracht vh gebied niet wordt overschreden en 
dat voorziene verweving van functies aanwezige of te realiseren 
bestemmingen in onmiddellijke omgeving niet in gedrang brengt of verstoort

2° inrichting is stedenbouwkundig vergunbaar in afwijking vd bepalingen
van een stedenbouwkundig voorschrift
of is hoofdzakelijk vergund (bestaande inrichting) (art. 4.1.1. VCRO)

◼ BVR 28 april 2000:

◼ niet in groengebied (natuurgebied, natuurgebied met wet. waarde of 
natuurreservaat), natuurontwikkelingsgebied, overstromings- of bosgebied

— uitz.: houden van dieren voor landbouwdoeleinden, met bijhorende installaties en 
opslagplaatsen (Vlarem-rubrieken 9.3-9.6)

◼ niet als MER/VR vereist is



5. HANDHAVING



Nieuw sinds 1 maart 2018

◼ Gerechtelijke handhaving

◼ Bestuurlijke handhaving



Onderscheid misdrijven - inbreuken

◼ Stedenbouwkundige misdrijven

vaststelling: PV ► PK

 strafrechtelijke sanctionering,

tenzij PK hiervan afziet + meldt aan adm.

 evt. alternatieve bestuurlijke geldboete

◼ Stedenbouwkundige inbreuken
vaststelling: geen PV, verslag van vaststelling (VVV)

VVV ► gewestelijke entiteit

 bestraffing via excl. bestuurlijke geldboete



Stedenbouwkundige misdrijven

◼ Strafsancties: gevangenisstraf van 8d. tot 5j. en geldboete van 26-400.000 
euro (+ opdeciemen) of één van deze straffen alleen (art. 6.2.1 VCRO)

1. het uitvoeren van vergunningsplichtige handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, of het 
verder uitvoeren van vergunningsplichtige handelingen, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning

2. het uitvoeren van handelingen in strijd met RUP, of met stedenbouw-
kundige en verkavelingsverordeningen, tenzij de uitgevoerde 
handelingen vergund zijn of tenzij het gaat om vrijgestelde handelingen 
strijdig met BPA, gemeentelijk RUP of verkaveling

3. het verder uitvoeren van handelingen in strijd met bevel tot staking, 
bekrachtigingsbeslissing of beschikking in kort geding

4. het na 1 mei 2000 plegen van een schending van plannen van aanleg 
en verordeningen die tot stand zijn gekomen cfr. coörd. decr. van 22 
oktober 1996, en die van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet 
vervangen worden door nieuwe voorschriften, tenzij de uitgevoerde 
werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn of tenzij het gaat om 
vrijgestelde handelingen strijdig met BPA, gemeent. RUP of verkaveling



Stedenbouwkundige misdrijven

◼ Strafsancties: gevangenisstraf van 8d. tot 5j. en geldboete van 26-400.000 
euro (+ opdeciemen) of één van deze straffen alleen [art. 6.2.1 VCRO]

5. het uitvoeren van handelingen die schending zijn op bouw- en 
verkavelingsvergunningen verleend krachtens coörd. decr. 22 okt 1996

6. het uitvoeren van bepaalde handelingen in een conform art. 5.6.8 
aangeduid watergevoelig openruimtegebied

7. het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een van de misdrijven, 
vermeld in punt 1° tot en met 6°, worden gepleegd



Stedenbouwkundige inbreuken

◼ Exclusieve bestuurlijke geldboete: 400.000 euro [art. 6.2.2 VCRO]

1. instandhouding van illegale gevolgen van stedenbouwk. misdrijven, 
voor zover die gevolgen zich situeren in kwetsbaar gebied,

2. schenden van verplichting instrumenterende ambtenaar tot opmaak 
van afzonderlijke akte bij overdracht (met opgelegde herstel-
maatregel of bestuurlijke maatregel + verbintenis nieuwe titularis tot 
uitvoering van de maatregel)

3. uitvoeren van meldingsplichtige handelingen, voorafgaand aan de 
betekening van de meldingsakte

4. schenden van informatieverplichtingen van art. 5.2.1-5.2.6 VCRO

5. uitvoeren van handelingen zonder controle van een architect als die 
controle verplicht is cfr. wet van 20 februari 1939

6. uitvoeren van vrijgestelde handelingen, in strijd met BPA, 
gemeentelijk RUP en verkavelingsvergunningen, voor zover die niet 
in gemeentelijke lijst staan

7. als eigenaar toestaan of aanvaarden dat de inbreuken, vermeld in 
punt 1°, 3°, 5° en 6°, worden gepleegd



Rechterlijke herstelmaatregelen

◼ Rb. kan bevelen (met inachtneming van de volgende rangorde):

1. betaling meerwaarde, als het gevolg van een misdrijf kennelijk 
verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening

2. uitvoering bouw- of aanpassingswerken als dit kennelijk volstaat om de 
plaatselijke ordening te herstellen

3. herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of staking van het 
strijdige gebruik in de andere gevallen

◼ ambtshalve of op vordering van O.M., gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
in naam van het Vl. Gewest*, gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur* of 
burgemeester* in naam van de gemeente
* na voorafgaandelijk positief advies Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering*

◼ inspecteur/burgemeester kan ook voor burgerlijke rechtbank herstelmaatregelen 
en dwangsom vorderen (id. advies Hoge Raad), ongeacht of de te herstellen 
schade veroorzaakt is door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken



Bestuurlijke handhaving stedenbouw

1. Bestuurlijke geldboeten

2. Bestuurlijke maatregelen



Bestuurlijke handhaving:

niet dezelfde actoren

1. Bestuurlijke geldboeten:

◼ ambtenaren dep. Omgeving

2. Bestuurlijke maatregelen:

◼ gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 

◼ gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur

◼ burgemeester



1. Bestuurlijke geldboeten

 Gewestelijke entiteit = ex-AMMC (+ beroep bij 

Handhavingscollege)

◼ Alternatieve bestuurlijke geldboete stedenbouwkundige 

misdrijven

— max. 2.000.000 EUR

◼ Exclusieve bestuurlijke geldboete stedenbouwkundige inbreuken

— max. 400.000 EUR

◼ Voorstel tot betaling geldsom (bestuurlijke transactie)

— kan pas als er geen strafrechtelijke behandeling is

◼ Evt. uitstel van tenuitvoerlegging (min. 1j., max. 3j.)

— uitstel wordt van rechtswege herroepen bij nieuw stedenbouwk. misdrijf 

of inbreuk gedurende proeftijd met straf of bestuurl. geldboete als gevolg

◼ Geen bestuurlijke ontneming van vermogensvoordeel

◼ Kan ook bestuurlijk seponeren



2. Bestuurlijke maatregelen
— Bestuursdwang

— uitvoering van herstelmaatregelen door bestuur zelf

— Last onder dwangsom
— bestuurlijke beslissing, die onmiddellijk uitvoerbaar is en steeds de 

verbeurte van een dwangsom als sanctie bij negatie insluit

— Minnelijke schikking

— mogen geen afbreuk doen aan gezag van gewijsde van eerder 
tussengekomen rechterlijke beslissing

— niet als overtreder voor dezelfde feiten werd gedagvaard voor of verwezen 
werd naar strafrechter, of voor dezelfde feiten werd gedagvaard voor 
burgerlijke rechter

— opgelegd door stedenbouwkundig inspecteur of burgemeester

— bestuurlijke maatregelen hebben dezelfde inhoud als de rechterlijke 
herstelmaatregelen en respecteren dezelfde rangorde

— schorsend beroep bij Vlaamse regering
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